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I.

CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL
1) O organizacji
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL to ogólnopolskie stowarzyszenie, które działa
od 2000 roku na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w Polsce. Podstawową formą
działania jest wspieranie i edukowanie animatorów społecznych, czyli osób i instytucji
z różnych sektorów i dziedzin życia publicznego, które angażują do działania środowiska
lokalne, skupione wokół wspólnego miejsca lub wspólnej sprawy.
W ciągu ponad 10-letniej działalności CAL została opracowana skuteczna i uniwersalna
metoda ożywiania społecznej energii, nazwana animacją społeczną. Obejmuje ona
wspieranie aktywnych społeczności poprzez odpowiednio przygotowane do tej roli lokalne
instytucje publiczne, które promowane są pod wspólną marką CAL – Centrum Aktywności
Lokalnej.
CAL tworzy przestrzeń do spotkań i zaprasza do dyskusji, wychodząc z założenia, że praca
animacyjna jest kluczowym elementem każdego działania w sferze publicznej, a zmiana
społeczna zawsze zaczyna się w lokalnej społeczności. Jest to możliwe przede wszystkim
poprzez uruchomienie potencjału ludzi – „odkrycie siły społeczności“.

2) Obszary działania
Działalność CAL opiera się na realizacji idei aktywnych społeczności. Aby to było możliwe,
staramy się oddziaływać na wszystkie elementy – filary aktywnych społeczności, wspierając
ich rozwój na różnych poziomach: lokalnym, regionalnym, centralnym.
Odkrywanie siły społeczności Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej realizuje poprzez
następujące działania:
 edukacja pracowników i wspieranie lokalnych instytucji publicznych w realizacji usług
środowiskowych i społecznych oraz zarządzania partycypacyjnego,
 kształcenie pracowników socjalnych, urzędników, bibliotekarzy, animatorów kultury,
nauczycieli, liderów społecznych w zakresie animacji i przedsiębiorczości społecznej,
aktywnej integracji i polityki społecznej oraz innowacyjnych rozwiązań społecznoedukacyjnych,
 organizowanie spotkań animatorów,
 wspieranie środowisk i ruchów społecznych,
 prowadzenie obserwacji, badań i diagnoz,
 wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań problemów i usług społecznych,
 opracowywanie społeczno-edukacyjnych systemowych rozwiązań dla administracji
rządowej w zakresie szeroko pojętej polityki społecznej,
 promowanie aktywności społecznej,
 organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych łączących praktykę społeczną, edukację
nieformalną i akademicką (studia magisterskie i podyplomowe).
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3) Zespół CAL
3.1

Zarząd

dr Bohdan Skrzypczak – prezes
Grażyna Gnatowska – wiceprezeska
Ewa Jasińska – wiceprezeska
Teresa Jankowska – członek zarządu
Rafał Krenz– członek zarządu

3.2

Komisja Rewizyjna

Katarzyna Kozłowska – przewodnicząca
Karol Ostalski
Krzysztof Polewski

3.3

Prezydium Rady Programowej

Paweł Jordan – przewodniczący
Monika Makowiecka
Jacek Gralczyk

3.4

Zespół CAL

Grażyna Bielecka
Lena Chotkiewicz
Anna Czarnecka
Agnieszka Deja
Eliza Iwańska
Aleksandra Kaliszewska
Maciej Konieczny
Karolina Kopińska
Agnieszka Łeszczyńska
Sylwia Piętka/Choińska
Magdalena Ramos-Smul
Lidia Skassa
Emilia Sobol
Anita Sochacka-Melon
Renata Szymańska
Renata Tess
Wanda Tulwin
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Pracowali z nami
Weronika Chodacz – do 17.08.2013
Urszula Herbich – do 28.02.2013
Julita Kanabus – do 31.12.2013
Olga Nowakowska – w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2013
Monika Ropiak – do 31.12.2013
Radosław Wałkuski – do 28.12.2013
Małgorzata Wlaźlak – w okresie od 4 lutego do 13 września 2013
Olga Syska – w okresie od 20 listopada do 21 grudnia 2013
Bogna Włodarczyk – do 30.04.2013
Kornelia Zagórska – do 31.10.2013

Dołączyli do naszego zespołu
Aleksandra Dobrosielska – od 03.06.2013
Aleksandra Paliwoda – od 06.05.2013
Dorota Starzyńska – od 02.01.2013
Michał Świderski – od 04.03.2013

Pod koniec 2013 roku w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL pracowało
21 pracowników etatowych.

3.5

Z zespołem stale współpracują

Magdalena Szajer – informatyczka
Hubert Nowak – prawnik
Arkadiusz Grabka – obsługa www
Alicja Unterschuetz – tłumaczka
Hubert Gorczyca – filmowiec
Jakub Zgierski i Joanna Szymańska – PR, promocja
Marta Malesińska i Natalia Baranowska – studio graficzne
Eksperci:
Barbara Bąbska – ekspert ds. animacji
Magdalena Popłońska-Kowalska – ekspert ds. polityki społecznej
prof. Maria Mendel – główny konsultant i opiekun naukowy
Marta Wieczorek – redaktor merytoryczny serii tłumaczonych publikacji
prof. Stanisław Mocek – moderator seminariów, redaktor zeszytów „Animacja Życia
Publicznego” i rocznika „Zoon Politikon”
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3.6

Wolontariat, praktyki i staże

I. WOLONTARIAT
W 2013 roku w Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL pracowało 57 wolontariuszy.
Najwięcej – w Centrum Społecznym PACA, gdzie swoją energią i zapałem wspierali
działania organizowane dla mieszkańców Grochowa.
Centrum Społeczne PACA – 33 wolontariuszy
– pomoc w przygotowaniu uroczystego otwarcia Centrum Społecznego PACA,
– wspieranie działań promocyjnych Centrum,
– animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych,
– przygotowywanie i udział w spotkaniach z mieszkańcami,
– współtworzenie, organizowanie i prowadzenie niektórych warsztatów,
– przygotowywanie artykułów na stronę internetową Centrum Społecznego PACA,
– udział w pracach związanych z organizacją i dokumentowaniem ważniejszych wydarzeń
w Centrum.
Wielu wolontariuszy wspierało swoją pracą działania w ramach projektów prowadzonych
w Centrum Społecznym PACA dla lokalnej społeczności. W 2013 roku w Centrum
zrealizowano kilka takich projektów. Były to:
„Wspólna opowieść wokół Grochowa – integracja pokoleń” – zadanie publiczne
realizowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.
Projekt ASOS wspierało 12 wolontariuszy.
„Wsparcie Aktywności Obywatelskiej przez Rozwój Ruchu Sąsiedzkiego” – w ramach
projektu „Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej”.
Projekt SCWO – 8 wolontariuszy.
„Ekonomia wzajemnościowa – rozwój i promocja działań kooperatyw”.
Projekt FIO – 4 wolontariuszy.

II. PRAKTYKI
W Centrum Aktywności Lokalnej CAL praktyki są realizowane na podstawie Porozumień
podpisanych z uczelnią. W 2013 roku praktyki w CAL odbyło 8 studentów z Uniwersytetu
Warszawskiego:
Barbara Lipińska – Wydział Pedagogiczny UW, Animacja Społeczno-Kulturalna
od 10.04 do 31.05.2013
60 godz.
Diana Grabowska – Wydział Pedagogiczny UW, Edukacja integracyjna i edukacja włączająca
od 20.04 do 25.05.2013
30 godz.
Łukasz Zawadka – Wydział Historyczny UW, Historia
od 16.08 do 31.08.2013
31 godz.
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Alicja Rygier – Wydział Pedagogiczny UW, Animacja Społeczno-Kulturalna
od 15.10 do 31.12.2013
120 godz.
Ewelina Kownacka – Wydział Pedagogiczny UW, Edukacja integracyjna i edukacja włączająca
od 17.04 do 30.05.2013
30 godz.
Justyna Prus – Wydział Pedagogiczny UW, Edukacja integracyjna i edukacja włączająca
od 17.04 do 30.05.2013
30 godz.
Weronika Lorens – Wydział Pedagogiczny UW, Edukacja integracyjna i edukacja włączająca
od 17.04 do 30.05.2013
30 godz.
Ewa Mazurek – Wydział Pedagogiczny UW, Animacja Społeczno-Kulturalna
od 21.11.2012 do 25.04.2013
60 godz.
Studenci odbywający praktyki uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach organizowanych
w Centrum Społecznym PACA, często je współtworzyli i pomagali rozpropagować wśród
mieszkańców Grochowa.

III. STAŻE
W Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL staże organizowane są w ramach
współpracy z uczelniami, instytucjami społecznymi bądź organizacjami pozarządowymi.
W 2013 roku w CAL mieliśmy 4 stażystów.
Staże studenckie
Agata Konarzewska – studentka Collegium Civitas
Staż 2-miesięczny (200 godz.) – od 02.11 do 31.12.2013
Praca na rzecz projektu „Wsparcie Aktywności Obywatelskiej przez Rozwój Ruchu
Sąsiedzkiego”







działania promocyjne projektu,
organizowanie i udział w spotkaniach Klubu Sąsiedzkiego,
organizowanie warsztatów Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich,
organizowanie wydarzenia Podwórkowa Gwiazdka,
wsparcie pracy wolontariuszy,
pomoc w organizowaniu wydarzeń w Centrum Społecznym PACA.

Staż zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem SPOZA w ramach projektu
„Ośrodki Wsparcia”
Ida Bączek – staż na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego
Staż 4-miesięczny – od 02.09 do 31.12.2013


prace biurowe na rzecz projektów realizowanych w Centrum Społecznym PACA,
w tym przygotowywanie ulotek, materiałów informacyjnych o Centrum, prowadzenie
bazy kontaktów.
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Staże realizowane w ramach Programu „Staże w instytucjach kultury” koordynowanego
przez Narodowe Centrum Kultury
Agnieszka Kowalska – studentka
Staż 160 godz. – w okresie od 11.04 do 30.05.2013
Elżbieta Młodzian – studentka
Staż 160 godz. – w okresie od 08.04 do 30.05.2013








przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem
mieszkańców kamienicy, w której znajduje się siedziba Centrum, oraz wśród
mieszkańców najbliższej okolicy,
współpraca przy zarządzaniu przestrzenią PACA,
działania animacyjne z mieszkańcami Grochowa,
udział w przygotowaniu i obchodach Dnia Sąsiada,
prowadzenie Facebooka Centrum Społecznego PACA 40,
mailing, tworzenie baz danych kontaktowych.
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4) Członkostwo w międzynarodowych sieciach organizacji

International Federation of Settlements – IFS
(Międzynarodowa Federacja Sąsiedztw) jest
związkiem krajowych, regionalnych oraz
lokalnych
organizacji,
pracujących
nad
wzmocnieniem społeczności całego świata.
Misją IFS jest budowanie otwartych społeczności globalnych poprzez umacnianie,
inspirowanie i łączenie ludzi, którzy pracują lokalnie na rzecz sprawiedliwości społecznej.
Członkowie IFS skupiają wielozadaniowe, skoncentrowane na społeczeństwie organizacje
na całym świecie.
Celem IFS jest wspomaganie sieci powiązań, zachęcających do wymiany innowacyjnych
pomysłów i najlepszych praktyk oraz wpływanie na politykę społeczną w wymiarze
globalnym.

EuropeanCommunity
Development
Network
[EuCDN] to organizacja sieciowa zrzeszająca
organizacje działające na poziomie krajowym
w: Katalonii, Szwecji, Belgijskiej Flandrii, Norwegii,
Polsce, Czechach, Szkocji, Irlandii, Bułgarii,
Rumunii i na Węgrzech.
Skupia organizacje zajmujące się problematyką
wykluczenia zmarginalizowanych społeczności
poprzez zwiększenie demokratycznej partycypacji.

EuCDN pracuje na rzecz inkluzji, partycypacji i demokracji poprzez promowanie i rozwijanie
zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych w Europie. Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL jest aktywnym członkiem EuCDN od 2010 roku.
Od 2012 roku członkowie sieci wspólnie realizują projekt pt.„Silne społeczności lokalne –
aktywni obywatele”(EmpoweredCommunities – Active EU Citizens) w ramach Programu
Europa Dla Obywateli.
www.eucdn.net
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5) Partnerzy CAL
5.1

Lokalni

Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej (SCWO)
Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum SZPITALNA
WARSZTAT Centrum Komunikacji Społecznej

5.2

Ponadlokalni

Collegium Civitas
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Fundacja Fundusz Współpracy
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Fundacja Naszyjnik Północy
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Fundacja Porozumienie Wzgórz Dałkowskich
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Instytut Pedagogiki Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Spraw Publicznych
Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Małopolski Instytut Kultury
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Sieć SPLOT
Stowarzyszenie BORIS
Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów “Bałt”
Zielonkowskie Forum Samorządowe

5.3

Międzynarodowi

SOSTENGA – Wielka Brytania
European Community Development Network[ EuCDN]
International Federation of Settlements and NeighbourhoodCentres (IFS)
Federacja FAVEC – Hiszpania
ParitätischeWohlfahrtsverbandAkademie – Niemcy
Centrum AHALAR – Ukraina
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6) Publikacje i wydawnictwa
W 2013 roku Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL wydało samodzielnie bądź jako
współautor: 9 książek, 7 kwartalników, 2 roczniki.
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CAL – Pracownia Inspiracji. Jak aktywizować młodzież;
Warszawa 2013

Katalog dobrych praktyk. Ekonomia wzajemnościowa. Rozwój
i promocja kooperatyw, red. A. Pietruszka-Dróżdż;
Warszawa 2013

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk,
tom III; Warszawa 2013

Jak osiągnąć lepszy rozwój społeczności. Podręcznik do
planowania i ewaluacji Model ABCD, Alan Barr, Stuart Hashagen.
Podręcznik do nauki ewaluacji i planowania w rozwoju
społeczności LEAP, Alan Barr, Jane Dailly; Warszawa 2013

Praca socjalna jako edukacja ku zmianie. Od edukacji do
polityki, Zeszyt LIS 3,red. M. Mendel, B. Skrzypczak, CAL/ISP;
Warszawa 2013

Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego: animator
lokalny, organizator sieci, lokalny polityk; praca zbiorowa,
Warszawa 2013
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Eksperymentujmy! O lokalnej i innowacyjnej ekonomii
społecznej, J. Szymańska, J. Zgierski; Warszawa 2013

Klastry w sektorze ekonomii społecznej, M. Makowiecka;
Warszawa 2013

Laboratorium ekonomii społecznej, J. Gralczyk; Warszawa
2013
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KWARTALNIKI

Animacja Życia Publicznego nr 2 (9)/2013 – Media władzy czy
media obywateli?, kwartalnik, red. prof. S. Mocek; Warszawa 2013

Animacja Życia Publicznego nr 3 (10)/2013 – Liderzy zmiany
w partycypacji publicznej, kwartalnik, red. prof. S.Mocek; Warszawa
2013

Animacja Życia Publicznego nr 4 (11)/2013 – Ewaluacja: od
systemu oceny i kontroli do zmiany społecznej, kwartalnik, red.
prof. S.Mocek; Warszawa 2013

14

Animacja Życia Publicznego nr 5 (12)/2013 – Poddani
integracji. Strategie i dylematy integracji społecznej, kwartalnik,
red. prof. S. Mocek; Warszawa 2013
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Empowerment o polityce aktywnej integracji nr 1/2013,
kwartalnik, red. prof. M. Grewiński; Warszawa 2013

Empowerment o polityce aktywnej integracji nr 2/2013,
kwartalnik, red. prof. M. Grewiński; Warszawa 2013

Empowerment o polityce aktywnej integracji nr 3/2013,
kwartalnik, red. prof. M. Grewiński; Warszawa 2013
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ROCZNIKI

Zoon Politikon – o animacji życia społecznego i publicznego
(3/2013) Oblicza partycypacji. Pedagogika społeczna i demokracja.
Partycypacja w sieci, rocznik naukowy, red. naukowy prof.
E. Wnuk-Lipiński, red. naczelny prof. S. Mocek

Zoon Politikon – o animacji życia społecznego i publicznego
(4/2013), Między ideami, interesami, a instytucjami. Polityki
publiczne w praktyce. Nauka o „przezwyciężaniu trudności”,
rocznik naukowy, red. naukowy prof. E. Wnuk-Lipiński, red.
naczelny prof. S. Mocek

Centrum Aktywności Lokalnej gromadzi publikacje, wydawnictwa i materiały z zakresu nauk
społecznych, w szczególności z obszaru rozwoju społeczności lokalnych, animacji. W naszej
bibliotece licznie reprezentowane są polskie i zagraniczne publikacje (zarówno książki, jak
i periodyki).Książki z biblioteki wypożyczać mogą członkowie zespołu, eksperci oraz
wolontariusze CAL. Natomiast studenci oraz inne osoby mogą korzystać z naszych zbiorów
na miejscu.
Nasze zasoby biblioteczne obejmują już ponad 2000 woluminów.
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II.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
1) Sieć Centrów Aktywności Lokalnej
1.1

Cel programu

Nadrzędnym celem Sieci jest integracja instytucji wdrażających metodę CAL oraz promocja
idei Centrum Aktywności Lokalnej wśród instytucji publicznych, takich jak ośrodki pomocy
społecznej, szkoły, instytucje kultury, biblioteki czy organizacje pozarządowe.
Sieć CAL działa na zasadach nieformalnego partnerstwa. Członkostwo w Sieci pozwala
ośrodkom wymieniać się informacją, doświadczeniami, dobrymi praktykami, które inspirują
do wdrażania nowych form pracy z mieszkańcami i całą społecznością lokalną.
Sieć CAL jest inicjatywą, która z jednej strony funkcjonuje niezależnie od realizowanych
przez CAL projektów, z drugiej strony – wszystkie projekty w jakimś stopniu korzystają z jej
zasobów: pracownicy, lokalni partnerzy instytucji skupionych w Sieci często są uczestnikami
lub współpracownikami projektów, angażują się jako eksperci bądź pomysłodawcy nowych
inicjatyw realizowanych we współpracy z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

1.2

Nowe otwarcie

Realizacja przez CAL w okresie 2009-2013 projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów
usług pomocy i integracji społecznej” znacząco wpłynęła na nasze podejście do certyfikacji
instytucji publicznych. Idąc za rozwiązaniami opracowanymi w ramach tego projektu
niezbędnym stało się wprowadzenie standardu, dotyczącego wdrażania modelu OSL
w instytucjach pomocy i integracji społecznej.
W 2013 roku Rada Programowa Stowarzyszenia w porozumieniu z zespołem ekspertów
CAL doszła do wniosku, że należy wprowadzić zmiany w dotychczasowych obowiązujących
standardach CAL. Potrzeba modyfikacji standardów spowodowana została zmianami, które
w ostatnich latach nastąpiły w sferze polityki społecznej w związku z realizacją projektów,
które bardzo głęboko wpłynęły na funkcjonowanie instytucji publicznych. W ramach projektu
„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” został opracowany
model Organizowania Społeczności Lokalnej w oparciu o rozwiązania stosowane w pracy
środowiskowej na bazie programu Centrum Aktywności Lokalnej. Według nowych
standardów instytucja pomocy społecznej, aby otrzymać Certyfikat CAL, musi pracować
w oparciu o model OSL (więcej o modelu na stornie www.osl.org.pl). Zapisy o organizowaniu
społeczności lokalnej powinny się znaleźć w dokumentach ośrodków, takich jak statut,
regulamin, zakres obowiązków pracowników socjalnych.
W grudniu 2013 roku Certyfikat CAL według nowych standardów otrzymał MOPR we
Włocławku. Pierwszy certyfikat CAL MOPR we Włocławku otrzymał w 2008 roku.
Do certyfikatu z modelem OSL przymierzają się kolejne ośrodki.
Jednocześnie trwają prace nad modyfikacją standardów dla instytucji kultury. Zakończenie
tych prac jest planowana pod koniec 2014 roku.
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Obecnie Certyfikat CAL posiada 45 instytucji w całej Polsce.

1.3 Źródła finansowania
Sieć jest finansowana z działalności statutowej CAL.

1.4 Zespół Sieci CAL
Lena Chotkiewicz – koordynatorka Sieci CAL
Komisja Certyfikacyjna – Paweł Jordan, Magdalena Popłońska-Kowalska, Monika Makowiecka,
Barbara Bąbska
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2) Dział Współpracy i Szkoleń
2.1

Cel programu

Głównym założeniem programu jest promocja idei i modelu pracy środowiskowej poprzez
działalność edukacyjną. Swoją ofertę edukacyjną Dział Współpracy i Szkoleń adresuje do
osób i instytucji, których celem jest podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację
i rozwój społeczności lokalnych, w szczególności do przedstawicieli samorządu lokalnego,
ośrodków pomocy społecznej, domów kultury, a także do organizacji pozarządowych oraz
społeczników, liderów, działaczy lokalnych, grup regionalnych i subregionalnych.
Oferta edukacyjna jest wielowymiarowa i ma charakter zarówno edukacyjny, jak i wspierający.
W jej zakres wchodzi:
 organizowanie i przeprowadzanie szkoleń,
 konferencji,
 wizyt studyjnych w instytucjach,
 prowadzenie superwizji animacji i współpracy środowiskowej.
Celem prowadzonych działań jest podniesienie kompetencji i umiejętności pracowników
instytucji, liderów i animatorów poprzez zdobywanie umiejętności integrowania środowisk,
znajomość zasad, celów i technik pobudzania aktywności społecznej, tworzenie solidnych
więzi między ludźmi, budowanie uczciwej komunikacji społecznej i partnerskich relacji
między instytucjami. To także upowszechnianie takich wartości jak solidarność, szacunek dla
innych, wspólnota, troska o dobro wspólne.
Działania edukacyjne opierają się głównie na zasadach uczenia przez doświadczenie
i dialogu uczestników-partnerów. Duży nacisk w programie kładziony jest na ideę współpracy
i wymiany doświadczeń w określonym środowisku.
W 2013 roku Dział Współpracy i Szkoleń w ramach realizowanego programu podejmował
następujące działania:
 składanie ofert przetargowych, także w partnerstwie z innymi podmiotami,
 promowanie usług edukacyjnych dla różnych grup odbiorców: ROPSy, MOPSy,
OPSy, JST, NGO, LGD – przez udział w ważnych wydarzeniach organizowanych
w CAL i poza siedzibą organizacji, a także poprzez stronę internetową,
 przygotowanie nowej oferty edukacyjnej, bogatszej o nowe tematy szkoleniowe,
 rozszerzenie oferty edukacyjnej na instytucje rynku pracy, oświatę,
 komercyjną sprzedaż usług edukacyjnych.

2.2

Najważniejsze wydarzenia w 2013 roku

Działania podejmowane przez zespół Działu Współpracy i szkoleń zaowocowały realizacją
zamówień dla wymienionych poniżej podmiotów publicznych i pozarządowych:
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ROPS w Toruniu – konferencja nt. współpracy instytucji wokół problemu przemocy
w rodzinie dla 150 osób, 4 wizyty studyjne x 2 dni,
Stowarzyszenie „Człowiek Człowiekowi” – 7 szkoleń x 3 dni z cyklu szkoleniowego
Centrum Aktywności Lokalnej,
ROPS w Olsztynie – 3 szkolenia x 2 dni w zakresie tworzenia planów odnowy
miejscowości,
MOPS w Pionkach – 4 szkolenia x 2 dni, 2 x 1 dzień wizyty studyjne z zakresu
ekonomii społecznej,
MCPS w Warszawie – 15 szkoleń x 2 dni z zakresu praca z rodziną, wypalenia
zawodowego, superwizji w pomocy społecznej,
GOPS Kowala – 12 szkoleń x 1 dzień z cyklu szkoleniowego Centrum Aktywności
Lokalnej,
FOSA Szkoła Animatorów – 2 szkolenia x 3 dni Szkoła Animatorów Społecznych
pracujących w środowisku osób niepełnosprawnych,
NCK w Warszawie – wsparcie 50 domów kultury w ramach realizowanego programu,
1 szkolenie,
MOPS w Śremie – 1 wizyta studyjna x 2 dni.

Łącznie Dział Współpracy i Szkoleń w 2013 roku zrealizował:
 44 szkolenia (łącznie 84 dni),
 7 wizyt studyjnych (łącznie 12 dni),
 1 konferencję dla 150 osób.
We wszystkich działaniach udział wzięło 1187 osób.
W 2013 roku w ramach projektu "Stworzenie standardu superwizji pracy socjalnej"
realizowanego z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie trwały
prace nad wydaniem wspólnej publikacji pt. „Superwizja w pracy socjalnej” – podręcznik pod
redakcją prof. M. Grewińskiego i dr. B. Skrzypczaka.
Ze względu na obszary działań w roku 2013 Dział Współpracy i Szkoleń pozyskał wiele
cennych rekomendacji, potwierdzających wysoką jakość prowadzonych szkoleń, wizyt
studyjnych i organizowanych konferencji. Zgromadziliśmy bogatą mailingową bazę kontaktów,
w tym kontaktów z trenerami, ekspertami z różnych obszarów tematycznych dotyczących
realizowanych przez nas usług edukacyjnych.

2.3

Zespół

Anna Czarnecka – koordynatorka Działu
Sylwia Piętka/Choińska – specjalistka ds. organizacji szkoleń
Agnieszka Łeszczyńska – specjalistka ds. organizacji szkoleń (od 20.11.2013)
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3) Instytut Edukacji Zaangażowanej im. H. Radlińskiej
3.1

Idea Instytutu

Po koniec 2012 roku spotkali się edukatorzy związani ze środowiskiem CAL, którzy wyszli
z propozycją wspólnego budowania środowiska edukatorów – osób uprawiających różne
odmiany społecznego uczenia (trenerów, mentorów, superwizorów, doradców, moderatorów,
facylitatorów), czyli wszystkich tych, którym bliska jest nowocześnie pojmowana lokalność
i wrażliwość społeczna.
Wytyczanie nowych metod edukacyjnych postanowiono zakorzeniać w tradycji i nauce,
stąd zamysł, by działania wprost nawiązywały do społecznikowskiego i edukacyjnego nurtu,
którego jednym z symboli była Helena Radlińska.
Tak powstał pomysł tworzenia i rozwijania Instytutu Edukacji Zaangażowanej im.
H. Radlińskiej, jako społecznej przestrzeni wykuwającej nowe oblicze edukacji formalnej
i nieformalnej. Jest to kolejny krok w kierunku zbudowania mądrego i prestiżowego
środowiska edukatorów.
Spośród edukatorów obecnych na listopadowym spotkaniu wyłoniła się grupa osób, które
podjęły się współtworzenia Instytutu jako Zespół Koordynacyjny. Na czele tej grupy stanęła
Monika Makowiecka. Od tego czasu w gronie przedstawicieli Zespołu, Rady Programowej
oraz Zarządu CAL trwają prace koncepcyjne nad utworzeniem Instytutu.
Pierwsze plany zakładają, że zespół Instytutu będzie spotykał się w pełnym składzie
minimum raz w roku. W ciągu roku, w zależności od pojawiających się potrzeb, będzie
pracował poprzez grupy tematyczne/ projektowe. W bliskiej przyszłości uruchomiona zostanie
elektroniczna platforma wymiany doświadczeń/refleksji/samokształcenia. Uruchamiane będą
różne formy samokształcenia, podnoszenia kompetencji, a także promocji usług edukatorów
potrafiących „odkryć siłę społeczności”.
Głównymi obszarami działania będą: edukacja wewnętrzna, warsztaty kompetencji
edukacyjnych, seminaria metodyczne, podnoszenie kompetencji, projekty rozwojowe.
Będą odbywały się doroczne spotkania edukatorów. Prace koncepcyjne będą prowadzone
w Zespołach Refleksji i Działania.
Instytut to przede wszystkim płaszczyzna do refleksji nad uczeniem, do wypracowywania
nowego nurtu edukacji zaangażowanej, budowanie środowiska edukatorów. To także
przygotowanie wydawnictw obejmujących nurt edukacji zaangażowanej, zbierających pracę
edukatorów IEZ. W ramach Instytutu kontynuowany będzie Konkurs im. H. Radlińskiej oraz
współpraca z Działem Współpracy i Szkoleń CAL w zakresie opracowywania i realizacji
projektów rozwojowych, współtworzenia produktów edukacyjnych.
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3.2

Działania w 2013 roku

Spotkania koncepcyjne
Rok 2013 to czas formowania Instytutu Edukacji Zaangażowanej, spotkań i prac
koncepcyjnych w gronie przedstawicieli zespołu koordynacyjnego, Rady Programowej oraz
Zarządu CAL. Podłoże do dyskusji nad strukturą, formą i założeniami IEZ stanowiły wnioski
i propozycje rozwoju edukacji zaangażowanej, zebrane podczas spotkania edukatorów
związanych ze środowiskiem CAL w dniach 10-11 listopada 2012 roku.
Kluczowymi dla budowania koncepcji IEZ były spotkania:
 Zarządu CAL i Rady Programowej w dn. 25-26.01.2013,
 zespołu koordynacyjnego IEZ w dn. 11.04.2013.
W wyniku tych spotkań została zbudowana koncepcja utworzenia i funkcjonowania Instytutu
Edukacji Zaangażowanej. Z uwagi na podkreślaną przez edukatorów identyfikację z CAL,
a także brak woli tworzenia odrębnej struktury, został on ściśle powiązany z Centrum
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i afiliowany przy Radzie Programowej CAL. Instytut
został zbudowany na bazie dotychczas funkcjonującego w strukturach CAL Instytutu
im. Heleny Radlińskiej.
Spotkanie edukatorów
Hasłem przewodnim spotkania edukatorów, którzy przybyli z całej Polski na spotkanie
w dniach 11-12 lipca 2013 roku, była refleksja o edukacji społecznie zaangażowanej.
Dyskutowano o rolach edukacyjnych, które są realizowane przez środowisko edukatorów,
osoby uprawiające różne odmiany społecznego uczenia (trenerów, mentorów, superwizorów,
doradców, moderatorów, facylitatorów), wszystkich tych, którym bliska jest nowocześnie
pojmowana lokalność i wrażliwość społeczna. Rozmawiano o znaczeniu edukacji, jej
umiejscowieniu w założeniach CAL, tworzonej płaszczyźnie wymiany doświadczeń, a także
o tym jak tworzyć edukację, jakie narzędzia zastosować, jakie role w tym procesie pełnią
i mogą pełnić ludzie.
W spotkaniu uczestniczyły osoby współpracujące i pracujące w CAL, które łączy edukacja.
To ludzie z doświadczeniem w edukowaniu, reprezentanci różnych środowisk. Poszukując
odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy i jak edukujemy, poddawali refleksji własny dorobek
edukacyjny.

3.3

Zespół

Jacek Gralczyk, Tomasz Ignalski, Paweł Jordan, Agnieszka Kowalska, Katarzyna Kozłowska,
Małgorzata Łuszkiewicz, Karol Ostalski, Jolanta Woźnicka – zespół koordynacyjny
Monika Makowiecka – dyrektorka IEZ
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Konkurs dla Animatorów Społecznych im. H. Radlińskiej
W 2013 roku odbyła się już VIII edycja Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny
Radlińskiej zorganizowanego przy ścisłej współpracy z Krajowym Ośrodkiem Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Centrum Projektów Europejskich. Patronat nad
konkursem objął portal ngo.pl.

Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie
animatorów i animatorek społecznych – osób,
które zarówno postawą, jak i pracą w swoim
środowisku przyczyniają się do rozwoju
społeczności lokalnej, a także promocja idei
animacji oraz integracja środowiska animatorów.
Na konkurs napłynęło 38 zgłoszeń. Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą animatorzy
wyróżnieni w poprzednich edycjach oraz prezes CAL Bohdan Skrzypczak i Naczelnik
KOEFS Joanna Abramowicz, obradowała w dn. 5-6 września 2013 roku w Warszawie.
Laureatami w 2013 roku zostali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Danuta Sroka
Józefa Kolbrecka
Hubert Prekurat
Anna Kowalczyk
Barbara Pędzich-Ciach
Joanna Augustowska
Zbigniew Nowosielski

Wyróżnionym Animatorom nagrody wręczano podczas dorocznej konferencji zorganizowanej
w dniach 18-19 listopada w Warszawie. Tematem konferencji była m.in. rola działań
animacyjnych w rozwoju lokalnym, prezentacja dobrych praktyk oraz podsumowanie
prowadzonych badań działalności animacyjnej sieci ROEFS.

Podczas gali Konkursu prowadzonej przez
Jacka Gralczyka prezentowane były filmy
przedstawiające laureatów poprzedniej –
VII edycji. Każdy z laureatów miał możliwość
zabrania głosu. Jak co roku wszyscy
Animatorzy wyłonieni w dotychczasowych
edycjach Konkursu zostali zaproszeni do
wspólnego zdjęcia.
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4) Studia magisterskie II stopnia – Zarządzanie rozwojem
społeczności lokalnych
4.1

Cel programu

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie kreowania, koordynacji i realizacji
lokalnych polityk publicznych. Pilną potrzebę kształcenia liderów społecznych, zdolnych
do aktywizacji gmin i społeczności lokalnych oraz wspólnego wypracowywania i wdrażania
strategii rozwoju lokalnego i polityk lokalnych zgłaszają pracodawcy sektora lokalnego –
instytucje rządowe, samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe.

4.2

Program studiów

Ramowy program specjalizacji obejmuje m.in.: zarządzanie w administracji samorządowej,
partycypację społeczną, zarządzanie zmianą, analizę uwarunkowań i scenariuszy rozwoju.
Absolwenci specjalizacji posiądą umiejętności m.in. w zakresie włączania mieszkańców
w procesy tworzenia i realizacji lokalnych polityk publicznych oraz uruchamiania przedsięwzięć
i projektów lokalnych opartych na partnerstwie międzysektorowym.
Zaplecze merytoryczno-badawcze specjalizacji tworzy Centrum Badań Społeczności i Polityk
Lokalnych (www.badaniawdzialaniu.pl), w ramach którego studenci mają możliwość
prowadzenia własnych badań empirycznych. Najlepsi studenci będą mogli odbyć staże
w instytucjach i organizacjach współpracujących z CAL.
W 2013 roku na studiach było 22 studentów na I roku i 18 na II roku. Specjalizację do końca
2013 roku ukończyło 20 studentów.

4.3

Partnerstwo

Organizatorem interdyscyplinarnej specjalizacji jest Collegium Civitas w partnerstwie
z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

4.4

Źródła finansowania

Specjalizacja realizowana jest w ramach projektu „Studia społeczno-polityczne z Pracodawcą”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4.5

Zespół

dr Bohdan Skrzypczak – kierownik studiów
Joanna Augustowska – wykładowca
Rafał Krenz – wykładowca
Jacek Gralczyk – wykładowca

25

5) Specjalizacja Rewitalizacja i innowacje społeczne – Instytut
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
5.1

Cel programu

Specjalizacja została otwarta w 2013 roku dla studentów I roku studiów na kierunku
Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Kierownikiem specjalizacji jest dr Bohdan
Skrzypczak. Jest realizowana w nowatorskiej formule laboratorium innowacji społecznej we
współpracy z doświadczonymi animatorami i innowatorami.

5.2

Program studiów

Program studiów obejmuje kluczowe przedmioty, takie jak rewitalizacja i pedagogika
publiczna, lokalna polityka i partycypacja publiczna, innowacje oraz wspólnota lokalna i jej
organizacja. Ważnym elementem specjalizacji jest realizacja w ramach laboratorium
innowacji społecznej szeregu zajęć praktycznych i możliwość realizacji praktyk.
Wśród tematów konwersatoriów pojawiają się przedmioty z zakresu innowacji, jak m.in.
projektowanie innowacji, tematyka organizacji pozarządowych i wolontariatu, przedsiębiorczość
w działaniach społecznych. Innym obszarem są przedmioty związane z tematyką
rewitalizacji, m.in. architektura i kształtowanie przestrzeni, biografia i pamięć miejsca, nowe
wspólnoty, przestrzenie i ruchy społeczne.
W ramach specjalizacji gwarantowane jest dla studentów bezpośrednie uczestnictwo
(projektowanie, działanie, ewaluacja) pod opieką tutora w projektach społecznych, a także
praca z grupami: dzieci i młodzież, seniorzy itd., realizowana we współpracy z CAL.

W 2013 roku na studiach było 14 studentów. Aktualnie kończy się II semestr (z VI).

5.3

Partnerzy

Uniwersytet Warszawski – Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Światowa organizacja innowatorów społecznych Ashoka

5.4

Zespół

Bohdan Skrzypczak – kierownik specjalizacji
Rafał Krenz – wykładowca
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6) Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych
6.1

Cele programu

Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych jest ośrodkiem naukowo-edukacyjnym
i ekspercko-analitycznym, tworzącym idee i innowacyjne rozwiązania problemów w zakresie
polityk publicznych, dotyczących szeroko pojętego rozwoju społeczności lokalnych. Swoją
misję Centrum realizuje poprzez partnerską współpracę środowiska naukowego i praktyków
życia społecznego opierającą się o stałe badanie, analizy, przedsięwzięcia edukacyjne
i kontakt ze społecznościami lokalnymi na terenie Polski i Europy.
Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych zostało powołane w czerwcu 2010 roku
jako wspólna inicjatywa Collegium Civitas oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
CAL. Dyrektorem Centrum w 2013 roku był dr Bohdan Skrzypczak.
Ważną rolę w pracach Centrum odgrywa Rada Naukowa Centrum, która zapewnia zaplecze
akademickie i wsparcie intelektualne oraz gwarantuje wysoką jakość podejmowanych
działań.

6.2

Kluczowe działania

Centrum Badań w 2013 roku zaangażowane było w realizację działań badawczo-naukowych
w projekcie Decydujmy razem. Przygotowano m.in.:
 seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych
 Kwartalnik Animacja Życia Publicznego – 4 numery
 Rocznik Zoon Politikon

6.3

Zespół

dr Bohdan Skrzypczak
Rafał Krenz
Jacek Gralczyk
W skład Rady Naukowej wchodzą:
 Edmund Wnuk-Lipiński (rektor Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN)
 Ewa Nalewajko (Collegium Civitas i Instytut Studiów Politycznych PAN)
 Stanisław Mocek (Collegium Civitas i Instytut Studiów Politycznych PAN)
 Wojciech Łukowski (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Białymstoku)
 Maria Mendel (Uniwersytet Gdański)
 Ewa Bobrowska (Uniwersytet Jagielloński)
 Andrzej Zybała (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej)
 Bohdan Skrzypczak (Stowarzyszenie CAL)
 Katarzyna Iwińska (Collegium Civitas)
 Jacek Kucharczyk (Instytut Spraw Publicznych)
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7) Forum Kraków
Forum Kraków rozpoczęło działalność w 2009 roku. Forum jest samorządnym,
dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz animacji kultury. Udział
w Forum ma charakter społeczny. Forum jest wspólną inicjatywą Małopolskiego Instytutu
Kultury oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Celami działania Forum są:
 wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze
animacji kultury,
 promowanie dobrych praktyk związanych z sektorem animacji kultury,
 reprezentowanie środowiska animatorów kultury wobec administracji rządowej
i samorządowej.

7.1

Kluczowe działania w 2013 roku

W2013 roku odbyły się trzy spotkania Forum Kraków:
XV Forum Kraków odbyło się w dniach 11-12 lutego 2013 roku pod hasłem Obywatele
i partycypacja. Społeczność i publiczność. Gośćmi specjalnymi byli Karol Zamojski
z Bydgoszczy, który opowiedział o zmianach w zarządzaniu kulturą w tym mieście, oraz
Marek Sztark, który zaznajomił uczestników spotkania z metodą animacyjną „Nowa Kultura”.
Drugiego dnia spotkania członkowie Forum Kraków na walnym zebraniu zrzeszenia dokonali
wyboru nowego zarządu, którego jednym z członków został reprezentant CAL Jacek
Gralczyk. W spotkaniu udział wzięło 25 osób.
XVI Forum Kraków odbyło się 8-9 kwietnia. W pierwszej części spotkania zaprezentowało
się Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska (Ośrodek Kultury i Sportu we Wleniu oraz
Gminny Ośrodek Kultury w Oleśnicy). Druga część spotkania dotyczyła projektu Europejska
Stolica Kultury Wrocław 2016. Uczestnicy spotkania mogli poznać dwa przedsięwzięcia
animacyjne: jedno „prowincjonalne” – oddolne, grupujące dolnośląskie domy kultury; drugie
metropolitarne, realizowane w skali Europy, będące kluczowym projektem rozwojowym dla
Wrocławia. W Forum udział wzięło 31 osób. CAL reprezentowali Jacek Gralczyk i Alina Hałoń.
XVII spotkanie Forum Kraków odbyło się w dniach 30 września –1 października. Podczas
Forum trwały prace nad jego manifestem, który skonkretyzowałby misję i cel funkcjonowania
sieci tak, aby jednoczyć coraz większą grupę animatorów i nie-animatorów wokół wspólnej
pracy. Ustalono, że warto dążyć do stworzenia sieciowej, społecznej, niezinstytucjonalizowanej
„instytucji” będącej miejscem otwartej refleksji nad animacją kultury, ale również skutecznym
centrum działań tworzącym ramy dla systemu animacji kultury w Polsce. Udział wzięło
17 osób; CAL reprezentowali Jacek Gralczyk i Alina Hałoń.

7.2

Partnerzy projektu

Małopolski Instytut Kultury

7.3

Zespół projektu

Jacek Gralczyk – członek zarządu Forum Kraków
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8) Projekt edukacyjny CAL w Programie Rozwoju Bibliotek (PRB)
8.1

Okres realizacji

sierpień 2009 – marzec 2014

8.2

Cele programu

Program Rozwoju Bibliotek to długofalowy projekt o zasięgu ogólnopolskim, który ma pomóc
bibliotekom ze wsi i małych miejscowości przekształcić się w centra wiedzy i aktywności
lokalnej.
Dzięki programowi biblioteki lokalne, przy zachowaniu swoich tradycyjnych funkcji, będą
mogły oferować nowe usługi, będą lepiej zaspokajały potrzeby mieszkańców, pełniąc ważną
rolę w rozwoju lokalnych społeczności. Kluczowe w całym programie jest także zachęcanie
bibliotekarzy do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Pierwszą rundę szkoleń realizowano w latach 2010-2011, w latach 2012 i 2013 kontynuowano
realizację programu.

8.3

Kluczowe działania w PRB w 2013 roku
Model edukacyjny CAL realizowany w ramach
programu pokazuje bibliotekę jako miejsce zasobów
wiedzy i kultury, komunikacji, współpracy, edukacji
społecznej i kulturalnej, miejsce rozwoju i spotkań.

Program edukacyjny obejmuje:
 cykl warsztatów planowania rozwoju biblioteki, w 5 modułach dwudniowych,
 udzielanie zespołom gminnym wsparcia w czasie realizacji szkoleń przy opracowaniu
planów rozwoju bibliotek,
 szkolenia specjalistyczne trzydniowe,
 udzielanie wsparcia bibliotekarzom z bibliotek wiodących przy zawiązywaniu
lokalnych partnerstw.
Cykl warsztatów
W III rundzie PRB warsztaty planowania rozwoju biblioteki były realizowane od września
2013 r. do marca 2014 roku. Udział wzięło 30 grup, które przeszły cykl pięciu dwudniowych
modułów szkoleniowych:
I.
Biblioteka – miejsce społeczne;
II.
Biblioteka – miejsce rozpoznawania zasobów i potrzeb społecznych;
III.
Biblioteka – miejsce edukacji każdego wieku (społecznej i kulturalnej);
IV.
Biblioteka – miejsce współpracy;
V.
Biblioteka – miejsce z potencjałem rozwoju i zmiany społecznej.
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Łącznie w szkoleniach udział wzięło 660 osób ze 149 bibliotek i ich gmin.
W 2013 roku w ramach warsztatów planowania rozwoju biblioteki odbyło się 150 szkoleń –
po 30 z każdego z modułów.
W trakcie warsztatów bibliotekarze:
 analizowali rolę biblioteki w społeczności lokalnej, przeprowadzali analizę SWOT,
formułowali misję i wizję instytucji;
 uczyli się w podstawowym zakresie, jak badać potrzeby mieszkańców (nie tylko tych
przychodzących do biblioteki);
 planowali działania informacyjne i edukacyjne biblioteki;
 byli przygotowywani do podjęcia współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami;
 zdobyli podstawową wiedzę z zakresu wolontariatu oraz planowania strategicznego/
projektowania działań.
Materiały wypracowywane w czasie warsztatów oraz pomiędzy kolejnymi modułami
(„zadania domowe”, które bibliotekarze otrzymywali do wykonania) stanowiły elementy
opracowywanych przez biblioteki planów rozwoju instytucji.
Działania trenerskie i programowe
Odbyły się dwa spotkania zespołu współpracowników Centrum Aktywności Lokalnej –
trenerów, liderów poszczególnych modułów szkoleniowych.
 6 czerwca 2013 roku w Warszawie – spotkały się liderki poszczególnych modułów
szkoleniowych, trenerki CAL, przedstawiciel FRSI oraz zespół CAL w celu omówienia
i ustalenia kierunku zmian, aktualizacji konspektów i materiałów szkoleniowych;
 6-7 września 2013 roku w Warszawie odbyło się szkolenie trenerów warsztatów
planowania rozwoju biblioteki (ToT). Wzięło w nim udział 28 trenerów, a także
opiekunki regionalne, przedstawiciele FRSI, ewaluator oraz przedstawicielki zespołu
CAL. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 36 osób.
Najwyżej oceniana była zawsze praca trenerów (wiedza merytoryczna, umiejętności
dydaktyczne oraz zaangażowanie/kontakt z grupą), której średnia ocena w II rundzie nie
zeszła poniżej 4,85 w pięciostopniowej skali.

8.4

Źródła finansowania

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspierany przez Global Libraries – przedsięwzięcie
prowadzone w ramach Światowego Programu Rozwoju Fundacji Billa i Melindy Gates, której
partnerem i grantobiorcą w Polsce jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Realizatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która na ten
cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

8.5


Partnerzy

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) – realizator całego Programu,
zleceniodawca dla CAL
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Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) – odpowiedzialna za program
grantowy dla bibliotek
inne organizacje pozarządowe, współpracujące przy PRB – Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego
oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

8.6

Zespół PRB

Aleksandra Kaliszewska – koordynatorka programu
Lidia Skassa – asystentka ds. organizacyjnych
Kluczowi współpracujący:
11 opiekunek regionalnych
5 liderów odpowiedzialnych za poszczególne moduły warsztatów planowania rozwoju biblioteki
30 trenerów szkoleń podstawowych
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9) Badanie działalności animacyjnej sieci Regionalnych Ośrodków
Europejskiego Funduszu Społecznego
9.1

Okres realizacji

wrzesień 2012 – grudzień 2013
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9.2

Cel projektu

Badanie działalności animacyjnej 52 Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu
Społecznego, zostało zrealizowane zgodnie z metodologią badania w działaniu. Celem
badania było zarówno zdiagnozowanie i opisanie badanej rzeczywistości społecznej, jak
i wypracowanie rekomendacji, a w konsekwencji wprowadzenie zmian do pracy Animatora
Regionalnego Ośrodka EFS. Do pierwszej grupy celów zaliczyć można zdiagnozowanie
wpływu pracy Animatora Regionalnego Ośrodka EFS na rozwój społeczności lokalnych,
w tym proces powstawania i funkcjonowania partnerstw. Do drugiej grupy celów należało
wypracowanie standardu pracy Animatora, wskaźników jego pracy, a także określenie
kierunków wsparcia i priorytetowych działań dla Animatorów po 2013 roku.
Badanie obejmowało trzy obszary badawcze:
 efekty pracy Animatora Regionalnego Ośrodka EFS,
 osadzenie animacji w strategii podmiotu prowadzącego Ośrodek,
 oraz wpływ działań animacyjnych na społeczność lokalną, w której są realizowane.
Głównym odbiorcą wyników badań i ich twórcą byli Animatorzy zatrudnieni w Regionalnych
Ośrodkach EFS oraz przedstawiciele środowisk współpracujących z Animatorem (lokalni
liderzy, przedstawiciele samorządu, mieszkańcy).

9.3

Kluczowe działania w 2013 roku

W badaniu działalności animacyjnej Regionalnych Ośrodków EFS przeprowadzone były
4 ścieżki badawcze, w których zastosowane zostały odrębne metody i narzędzia badawcze.
I. Metody i narzędzia badawcze na ścieżce lokalnej (ujęcie ogólne):
1) Analiza materiałów zastanych – dokumentów regulujących pracę Animatora (16 analiz,
w każdym województwie);
2) Metoda audiowizualna w odniesieniu do Animatorów:
– spacery badawcze, połączone z identyfikacją obiektów znaczących w przestrzeni życia
badanych społeczności (32 środowiska);
– mapy społeczności (32 środowiska);
3) Metoda audiowizualna w odniesieniu do społeczności: warsztat projekcyjny – 32 środowiska;
4) Wywiad indywidualny biograficzny z Animatorami (16 wywiadów w każdym
województwie);

5) Wywiad grupowy zogniskowany (fokusowy) z przedstawicielami partnerstw lokalnych –
32 środowiska;
6) Obserwacja uczestnicząca pracy 16 Animatorów podczas spotkań partnerstw lub
warsztatów projekcyjnych;
7) Analiza materiałów audiowizualnych w danej społeczności przygotowana przez Animatora,
przy wsparciu badacza terenowego.
II. Metody i narzędzia na ścieżce regionalnej (ujęcie ogólne):
1) Studium przypadku: Regionalne Ośrodki EFS z 4 subregionów, niebiorące udziału
w badaniu na ścieżce lokalnej
 analiza danych zastanych działalności animacyjnej w Regionalnym Ośrodku EFS;
 wywiad grupowy zogniskowany (fokusowy) z przedstawicielami z 4 społeczności
lokalnych, JST, instytucji lokalnych, organizacji wspierających Regionalne Ośrodki
EFS, i in.;
 wywiad indywidualny pogłębiony z wybranymi 10 przedstawicielami w każdej
z 4 społeczności lokalnej, JST, instytucji lokalnych, organizacji wspierających Regionalne
Ośrodki EFS, i in.;
2) Badanie jakościowe:
 wywiad fokusowy z Animatorami Regionalnych Ośrodków EFS – 6 wywiadów;
 wywiad indywidualny z przedstawicielami wybranego Podkomitetu Monitorującego;
3) Badanie ilościowe: CATI z przedstawicielami Instytucji Pośredniczących (po 1 przedstawicielu z każdego województwa – 16).
III. Metody i narzędzia badawcze na ścieżce krajowej (ujęcie ogólne):
1) Analiza danych zastanych przekazanych przez Zamawiającego;
2) Badanie jakościowe: wywiad indywidualny
– z przedstawicielami Krajowego Ośrodka EFS, Centrum Projektów Europejskich
(5 wywiadów);
– z przedstawicielami Podkomitetów Monitorujących (5 wywiadów);
– z przedstawicielami Grupy Roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego (5 wywiadów);
3) Badanie ilościowe CAWI:
– z Animatorami z Regionalnych Ośrodków EFS;
– z Kierownikami z Regionalnych Ośrodków EFS;
– z przedstawicielami partnerstw lokalnych.
IV. Metoda foresight z wykorzystaniem:
1) analizy literatury w zakresie działalności animacyjnej partnerstw;
2) 4 spotkania laboratorium z udziałem Animatorów Regionalnych Ośrodków EFS,
przedstawicieli środowiska akademickiego i praktyków.
Raport końcowy
Projekt miał charakter wielowymiarowy, objął swoim zakresem wszystkie Regionalne Ośrodki
EFS oraz wszystkich Animatorów. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na przebieg badania
w trakcie jego realizacji, a tym samym na charakter zgromadzonych danych była likwidacja
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Sieci Regionalnych Ośrodków EFS jako krajowego systemu interwencji i wsparcia
Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z tą sytuacją szczególne znaczenie
zyskało zaproponowane aktywne badanie przyszłości (foresight) oraz model badania
w działaniu, w ramach ścieżki lokalnej projektu (które zaprojektowane zostało jako proces
wzajemnego uczenia się badaczy i badanych Animatorów).
Finalnym efektem prawie dwuletniego badania było wypracowanie rekomendacji oraz
scenariuszy rozwoju potencjału animacyjnego Sieci Regionalnych Ośrodków EFS
(w wariancie instytucjonalnym oraz indywidualnym – Animatorów). Wszystkie wnioski zostały
zebrane w raporcie końcowym.
Główną osią opisu badania były następujące zagadnienia:
 Animator w działaniu,
 Społeczność w działaniu,
 System w działaniu
 oraz Laboratorium foresight.
Wśród wypracowanych rozwiązań znalazły się rekomendacje dotyczące sposobu
prowadzenia interwencji i wskaźników efektów interwencji (dokumentowanie i ocena pracy
Animatora, praca zespołowa, superwizja, coaching, indywidualne wsparcie Animatorów,
narzędzia pracy). Innymi obszarami zainteresowania była strategia Regionalnego Ośrodka
EFS, efektywność działań animacyjnych oraz działania podejmowane w lokalnych
społecznościach.

9.4

Źródło finansowania

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS

9.5

Zespół projektu

Agnieszka Łeszczyńska – koordynatorka badania
Tomasz Kasprzak – lider badania
Dorota Jaworska-Matys – liderka ścieżki lokalnej
Bartłomiej Walczak – lider badań ilościowych
Bohdan Skrzypczak – lider laboratorium foresight
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III.

CENTRUM SPOŁECZNE PACA
1) Animowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych skierowanych do
mieszkańców m.st. Warszawy, w tym prowadzenie Centrum
Lokalnych Aktywności Społecznych (Centrum Społeczne PACA)
1.1

Okres realizacji

grudzień 2012 – grudzień 2015

1.2

Cel projektu
Projekt Centrum Społeczne PACA jest zadaniem publicznym,
realizowanym we współpracy z m.st. Warszawa. Zakłada stworzenie
na Pradze-Południe centrum aktywności, prowadzącego działalność
animacyjną na rzecz mieszkańców Warszawy, organizacji
pozarządowych, grup inicjatywnych, w tym szczególnie mieszkańców
dzielnicy Praga Południe.
Celem głównym zadania jest wzmocnienie społeczności lokalnej
poprzez:

1)

działania międzypokoleniowe – skierowane do rodzin, seniorów i dzieci;

2)

innowacje społeczne – poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie
aktywności społecznej w oparciu o ekonomię społeczną (funkcjonowanie kooperatyw:
sąsiedzkiej, spożywczej, rodzinnej i w niedalekiej przyszłości – seniorskiej);

3)

inicjatywy obywatelskie, w tym miastotwórcze i kulturalno-artystyczne, w ramach
których wspieramy grupy nieformalne, organizacje pozarządowe.
Animujemy i wspieramy inicjatywy poprzez organizowanie otwartego naboru
pomysłów na działania skierowane do społeczności lokalnej, tzw. „minigranty”.
Centrum PACA jest także miejscem aktywizowania społeczności lokalnej do
współdecydowania o sprawach dzielnicy – wspieramy i promujemy ideę budżetu
partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej;

4)

użyczanie miejsca i sprzętu dla inicjatyw obywatelskich, grup nieformalnych
i organizacji oraz lokalnych i miejskich instytucji publicznych.

Oferta oraz przestrzeń Centrum są dostępne dla wszystkich grup społecznych, niezależnie
od wieku, ograniczeń ruchowych, zamożności. Aby odpowiadać na potrzeby mieszkańców
związane ze spędzaniem ciekawie i twórczo wolnego czasu Centrum jest otwarte
codziennie, także w soboty i niektóre niedziele.
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1.3

Kluczowe działania w 2013 roku

Rok 2013 był pierwszym rokiem działalności Centrum Społecznego PACA.

Po pierwsze diagnoza
Jednym z pierwszych działań było zdiagnozowanie środowiska lokalnego (ze szczególnym
uwzględnieniem terenu Grochowa, gdzie znajduje się Centrum PACA). Celem diagnozy było
poznanie społeczności lokalnej – podmiotów, liderów, ich potencjału, potrzeb i problemów
mieszkańców oraz zasobów. Diagnoza była podstawowym narzędziem, które pozwoliło
przygotować szczegółową koncepcję działań maksymalnie dostosowanych do ich odbiorców.
Efektem badania była mapa zasobów i potrzeb.

Po drugie niech nas zobaczą
W oparciu o przeprowadzoną diagnozę społeczności lokalnej, wyróżnione w niej problemy,
potrzeby i potencjał mieszkańców, stworzono szczegółową koncepcję zagospodarowania
Centrum i przygotowano jego ofertę programową. Ważnym elementem rozpowszechnienia
działalności Centrum była jego promocja. Opracowano identyfikację wizualną, opartą
o charakterystyczny dla Centrum logotyp (wyłoniony w drodze konkursu).
W związku z pracami remontowymi i wykończeniowymi oraz koniecznością przeprowadzki
całego biura do nowej siedziby, działania merytoryczne rozpoczęły się marcu 2013 roku. Od
tego czasu organizowano spotkania i akcje informacyjne dotyczące działalności Centrum,
zapraszano mieszkańców, udostępniano przestrzeń innym organizacjom, próbując tym
samym wypromować nowe miejsce spotkań na Grochowie.
Inauguracja Centrum PACA odbyła się 20 kwietnia 2013 roku. Animatorzy, wolontariusze,
sąsiedzi przedstawili zaproszonym gościom (150 osób) ideę nowopowstałego Centrum.
Goście mogli obejrzeć wystawę o lokalnych rzemieślnikach (przygotowaną we współpracy
z pobliską klubokawiarnią), wziąć udział m.in. w zabawach podwórkowych, zagrać w gry
planszowe. W organizację tego wydarzenia od samego początku włączeni byli mieszkańcy
dzielnicy – od pomysłu do realizacji.
24 kwietnia zorganizowano uroczyste otwarcie Centrum, w którym uczestniczyli
zaproszeni przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych z całej Warszawy (100 osób).
Symbolicznego otwarcia Centrum dokonali: Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej
Marcin Wojdat, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Jarosław Karcz oraz
przedstawicielka Wspólnoty Mieszkańców ulicy Paca.

Po trzecie wspólne akcje
8 czerwca w Centrum obchodzono Dzień Sąsiada. Wydarzenie planowane było przez kilka
tygodni – kilkakrotnie odbyły się spotkania z sąsiadami, aby wspólnie przygotować program
tego święta. Była wystawa obrazów artysty-sąsiada, występ muzyczny, warsztaty
decoupage, malowanie na ceramice, porady na temat zdrowego stylu życia, wspólna
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gimnastyka w ogródku, sadzenie kwiatów przed wejściem, wymiana „garażowa”. Z sąsiedzką
wizytą, oprócz ok. 40 mieszkańców, zawitali także lokalni radni, urzędnicy oraz Burmistrz.
W podobnej formule odbyła się Podwórkowa Gwiazdka zorganizowana 18 grudnia.
Wspólnie z wolontariuszami, przyjaciółmi Centrum mieszkańcy dzielnicy wyklejali choinkowe
ozdoby, które wykorzystano do przystrojenia świątecznego drzewka. We wspólnym
kolędowaniu, tworzeniu kartek świątecznych, przygotowywaniu potraw wigilijnych uczestniczyło
40 osób.
Centrum PACA po raz pierwszy w historii dzielnicy zainaugurowało Dzielnicowy Dzień
Wolontariusza, który odbył się 18.12.2013 r. Była to wyjątkowa okazja, by zintegrować
środowisko wolontariuszy, podziękować za ich pracę. W ramach tego wydarzenia odbyły się
targi wolontariatu, podczas których można było poznać organizacje działające na terenie
dzielnicy. Wyróżnionym Wolontariuszom nagrody wręczał Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Praga-Południe Jarosław Karcz. W programie wydarzenia były także działania artystyczne:
warsztaty rękodzieła, street art, aerografia. Uroczystość uświetnił koncert praskich hiphopowców. W organizację pierwszego Dzielnicowego Dnia Wolontariusza włączyły się Urząd
Dzielnicy Praga-Południe, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe, Centrum
Promocji Kultury oraz 6 organizacji pozarządowych.

Po czwarte działania programowe
Działania międzypokoleniowe
Działania skierowane do rodzin, seniorów i dzieci opierały się głównie na wymianie
doświadczeń, wzajemnym uczeniu się, odkrywaniu potencjału i budowaniu więzi. Były to
wspólne akcje, warsztaty np. gotowania, komputerowe, taneczne.
W ramach działań międzypokoleniowych zrealizowano m.in.: zajęcia w Pracowni Montessori,
wspólne czytanie i rysowanie dla opiekunów (rodziców i dziadków) z dziećmi, Integracyjny
Klub Szachowy, spotkania kawiarniane dla seniorów, zajęcia komputerowe (cieszące się dużą
popularnością), rękodzieło, potańcówki dla seniorów, wspólne spacery, kurs języka
migowego, pantomimy oraz zajęcia ruchowe dla seniorów.
W zajęciach brały udział osoby w przedziale wiekowym od lat 20 do 60 i więcej.
Lato w mieście
W okresie letnim Centrum PACA oferowało działania w ramach akcji Lato w mieście. Dzieci
z dzielnicy mogły uczestniczyć w zajęciach z podstaw programowania, prowadzone były
warsztaty historii mówionej, we współpracy z lokalnymi streetworkerami – warsztaty
dziennikarskie oraz język angielski.
Działania międzykulturowe
W ramach projektu „Młodzież w działaniu” w Centrum gościliśmy zagranicznych studentów
i absolwentów (m.in. z Portugalii, Hiszpanii, Estonii, Litwy), którzy dla praskiej młodzieży
poprowadzili warsztaty komunikacyjne i break-dance.
Wspieranie inicjatyw
Jednym z podstawowych celów działalności Centrum PACA jest wspieranie inicjatyw
obywatelskich. Osoby odwiedzające Centrum, oprócz korzystania z jego oferty, mogą
zgłaszać swoje pomysły na działania lokalne (np. prowadzenie zaproponowanych przez
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siebie zajęć, zapraszanie innych organizacji do wspólnych działań, etc.). Cel ten Centrum
realizuje poprzez np. organizowanie naboru pomysłów (średnio co 2 miesiące) na działania
skierowane do społeczności lokalnej, promując najlepsze minigrantami – czyli
dofinansowaniem działań (do 3000 zł). O minigranty mogą ubiegać się mieszkańcy dzielnicy,
grupy nieformalne, organizacje. Odbyły się 3 edycje, łącznie wsparto finansowo 15 projektów
społecznych, z czego aż 10 stanowiły propozycje samych mieszkańców, niezrzeszonych
w organizacjach pozarządowych ani instytucjach. W ramach animowania inicjatyw
obywatelskich w Centrum organizowaliśmy wsparcie w zakresie doradztwa dotyczącego
samoorganizowania się, animowania działań, budowania sieci i koalicji współpracy,
aktywizowania mieszkańców/ społeczności do działań, formalizowania działań (w tym
zakładania organizacji pozarządowej), małych grantów, finansowania inicjatyw lokalnych.
W Centrum PACA funkcjonuje też biblioteczka sąsiedzka powstała z inicjatywy
mieszkańców.
Współdecydowanie
Centrum PACA jest również miejscem aktywizowania społeczności lokalnej do
współdecydowania o sprawach dzielnicy (partycypacja obywatelska) czy miasta. Pierwszym
krokiem było zagospodarowanie obszaru Centrum i współtworzenie jego oferty, budżetu
partycypacyjnego, kolejnym – projektowanie rozwiązań społecznych na rzecz dzielnicy –
program rewitalizacji, inicjatywa lokalna.
W 2013 roku w Centrum odbyło się kilka seminariów i spotkań edukacyjnych dotyczących
animacji, społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji.
Na prośbę Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy 8 sierpnia współorganizowaliśmy
spotkanie dot. założeń do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Społecznej na lata 20142020 (głównym prelegentem był Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski). Kontynuacją
tego spotkania były dwa warsztaty interdyscyplinarne – Warsztaty z dziedziny Polityki Społecznej
i Edukacji (25.11) oraz warsztaty z dziedziny Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki (9.12).
Przedstawiciele Centrum zostali włączeni do zespołu ds. budżetu partycypacyjnego
w Dzielnicy. W Centrum ma powstać punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców.
W Centrum odbywały się także plenarne posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu
Społecznego, której członkiem Prezydium była animatorka Centrum PACA.
Inicjatywy artystyczne
Centrum Społeczne PACA podejmuje także szereg inicjatyw artystycznych, W 2013 r. odbyły
się tu: cykl warsztatów kreatywnego pisania (sierpień-październik), warsztaty teatru
improwizowanego (listopad-grudzień), próby nowopowstałego Chóru Grochów. We wrześniu,
w przestrzeni PACA 40 odbył się także finał ogólnowarszawskiego projektu „Praga.lab”.
Przez cały rok starano się także wspierać lokalnych artystów, organizując cykliczne wystawy
ich prac (malarstwo, rękodzieło, fotografia) oraz wieczory poetyckie czy koncerty muzyczne.
Udostępnianie przestrzeni
Centrum PACA jest miejscem otwartym dla osób, liderów, grup nieformalnych, organizacji,
które poszukują miejsca, sprzętu biurowego i audiowizualnego do prowadzenia działań/
spotkań na rzecz społeczności lokalnej, miasta. W 2013 roku udostępniano przestrzeń
(miejsce na spotkania, warsztaty, akcje, wystawy, pokazy) oraz niezbędny sprzęt dla
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aktywnych osób, grup nieformalnych i organizacji. Z miejsca spotkań korzystały także lokalne
i miejskie instytucje publiczne – spotkania Burmistrza z mieszkańcami, wewnętrzne spotkania
Ośrodka Pomocy Społecznej, spotkania Komisji Kultury. Łącznie udostępniono przestrzeń oraz
sprzęt 45 organizacjom, grupom nieformalnym (np. sąsiedzkim), osobom indywidualnym.
Działania edukacyjne
Realizacja projektu Centrum Społeczne PACA w 2013 roku wpłynęła na zwiększenie
dostępu do zajęć edukacyjnych, artystycznych i integracyjnych dla różnorodnych grup –
zarówno wiekowych, jak i społecznych (seniorzy, dzieci, młodzież, dorośli, bezrobotni,
studenci, matki wracające na rynek pracy, osoby samotne, etc.). Łącznie zorganizowano
ok. 700 zajęć, warsztatów, szkoleń i spotkań. Szczególną popularnością cieszyły się zajęcia
komputerowe, językowe, podróżnicze, kulinarne i rękodzielnicze. Prawie 90% zajęć było
zaproponowanych i zrealizowanych przez wolontariuszy – okolicznych mieszkańców.
Zwiększenie aktywności społecznej wśród osób korzystających z oferty Centrum PACA miało
także odzwierciedlenie w podjęciu przez te osoby aktywności wolontariackiej. Zawarto
33 umowy wolontariackie z osobami w wieku 22-65 lat.

Po piąte wizyty studyjne
W ciągu kilku miesięcy działalności, w opinii organizacji warszawskich i ogólnopolskich,
Centrum Społeczne PACA 40 stało się miejscem dobrej praktyki w dziedzinie tworzenia
i prowadzenia community centre. W efekcie, różnorodne instytucje, organizacje, grupy
nieformalne zwracały się do nas z prośbą o możliwość zorganizowania dla nich wizyty
studyjnej prezentującej działania Centrum. W 2013 roku w ramach takich wizyt odwiedziły
nas organizacje z: Gdyni (Fundacja Zmian Społecznych "Kreatywni"), Warszawy (Towarzystwo
Inicjatyw Twórczych „ę”), Goleniowa (Chłopska Szkoła Biznesu), Białegostoku
(Stowarzyszenie „My dla innych”), a także goście zagraniczni – wolontariusze w ramach
programu EVS (m.in. Portugalczycy, Litwini, Bułgarzy, Hiszpanie, Estończycy), grupa
z Węgier (w ramach projektu Collegium Civitas), menedżerowie kultury z Partnerstwa
Wschodniego (Gruzja, Litwa, Ukraina) oraz mieszkańcy Wawra i Rembertowa, którzy
chcieliby stworzyć podobne miejsce w swoich dzielnicach. W ramach działań wspierających
samoorganizowanie się, animatorzy Centrum byli zapraszani do udziału w spotkaniach
i konferencjach, np. w Kawiarence Obywatelskiej w Krakowie czy w IV Warszawskiej
Giełdzie Programów Edukacji Kulturalnej.
Wszystkie działania Centrum PACA były prowadzone w dni powszednie w godz. 10.0020.00, w soboty w godz. 10.00-18.00 oraz w wyjątkowych przypadkach w niedziele.
Działania Centrum były wspierane dzięki zaangażowaniu wolontariuszy (przez cały rok
współpracowało z nami ok. 50 osób, spośród których 33 podpisały porozumienia
wolontariacie), a także grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, lokalne instytucje, etc.
W 2013 roku w działaniach animacyjnych proponowanych i organizowanych w Centrum
Społecznym PACA wzięło udział 1795 osób. Udostępniono przestrzeń oraz sprzęt
ponad 50 organizacjom, grupom nieformalnym (np. sąsiedzkim), osobom indywidualnym.
Te dane pokazują skalę prowadzonych działań.
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1.4

CENTRUM PACA W LICZBACH

Międzypokoleniowe działania świetlicowo-klubowe
 zajęcia rękodzieła (m.in. filcowanie, decoupage, warsztaty wikliniarskie, malarstwo,
koraliki) – 66 spotkań,
 zajęcia ruchowe (gimnastyka dla seniorów, joga, zumba, tai-chi, pantomima) –
68 spotkań,
 gry planszowe, zajęcia szachowe – 94 spotkania,
 zajęcia dla dzieci (czytanie, zajęcia plastyczne, Montessori, jęz. angielski) –
62 spotkania,
 kawiarniane spotkania Seniorów – 40,
 zajęcia komputerowe (dla dorosłych i seniorów) – 101 spotkań,
 zajęcia językowe (angielski, hiszpański dla dorosłych) – 87 spotkań,
 działania w ramach programu „Lato w mieście” (lipiec i sierpień 2013; m.in. warsztaty
fotograficzne, plastyczne) – 15 zajęć,
 warsztaty dla młodzieży (ekologiczne, dziennikarskie, historia mówiona, programowanie
komputerowe, pogotowie lekcyjne) – 77 zajęć,
 klub rodziców MaTa (spotkania 2 x w tygodniu, podczas których rodzice wymieniali
się swoimi doświadczeniami – warsztaty muzyczne, wspólne czytanie, warsztaty dot.
wychowania bez przemocy, zdrowego żywienia, etc.),
 potańcówka międzypokoleniowa – 2 razy; 21.05 i 15.12.2013,
 poranki międzypokoleniowe – 4 spotkania; 21.09, 5.10, 26.10 i 5.12.2013.
Działania w obszarze innowacji społecznych w oparciu o ekonomię społeczną
 21 marca zorganizowano ogólnopolską konferencję dot. lokalnych innowacji,
 od czerwca do listopada realizowano cykl 10 warsztatów przybliżających ekonomię
wzajemnościową,
 odbyły się 4 seminaria „Zainspiruj się i działaj!” dotyczące tej tematyki (23.08,
18.09, 28.10 i 13.12),
 przez sześć miesięcy, dzięki cotygodniowym spotkaniom (czerwiec – grudzień) udało
się stworzyć dwie aktywne grupy działające wokół lokalnych innowacji
ekonomicznych – Kooperatywę Sąsiedzką i Kooperatywę Rodzinną,
 Kooperatywa Sąsiedzka zainicjowała m.in. cykl 4 warsztatów dot. budżetu
domowego, 2 wymiany garażowe, kiermasz świąteczny, cotygodniowe spotkania),
 Kooperatywa Rodzinna w ramach swoich działań zaproponowała utworzenie Banku
Czasu opieki nad dziećmi – ten projekt jest w fazie realizacji.
Inicjatywy obywatelskie i miastotwórcze oraz kulturalno-artystyczne
 współpracowano z organizacjami pozarządowymi nad tworzeniem wniosków
o dotacje (4 wnioski), 3 grupom nieformalnym doradzano w zakresie formalizowania
działań, wypełniania niezbędnych formularzy (np. KRS),
 zorganizowano 9 wizyt studyjnych w Centrum, a dwukrotnie prezentowano Centrum
na forum ogólnowarszawskim i/lub polskim,
 odbyły się 2 warsztaty dotyczące rewitalizacji Dzielnicy,
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odbyło się 1 spotkanie mieszkańców z Burmistrzem dot. problemów społeczności
lokalnej,
zrealizowano 4 seminaria i jedną konferencję ogólnowarszawską z zakresu ekonomii
lokalnej (w tym w obszarze realizacji projektów społecznych, oraz praktyk i staży
studenckich),
zorganizowano 7 posiedzeń plenarnych Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego,
zorganizowano finały dwóch dzielnicowych konkursów dla dzieci (plastycznego oraz
muzycznego),
odbył się cykl 11 warsztatów kreatywnego pisania (sierpień-październik),
8 warsztatów teatru improwizowanego (listopad-grudzień),
7 prób nowopowstałego Chóru Grochów,
21 września, w przestrzeni PACA 40 odbył się także finał ogólnowarszawskiego
projektu „Praga.lab”,
wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami zorganizowano
Dzielnicowy Dzień Wolontariusza (05.12.2013).
przeprowadzono 3 edycje konkursu na najciekawsze inicjatywy, w których
nagrodzono i zrealizowano 15 projektów animacyjnych,
przez cały rok udzielano wsparcia lokalnym artystom, umożliwiając im cykliczne
wystawy (malarstwo, rękodzieło, fotografia) oraz wieczór poetycki czy koncert
muzyczny.

Użyczono miejsca i sprzętu
 dla 45 inicjatyw obywatelskich, w tym dla: 9 grup nieformalnych, 3 instytucji
publicznych, 33 organizacji pozarządowych.

1.5

Źródło finansowania

zadanie publiczne m.st. Warszawy

1.6

Zespół projektu

Karolina Kopińska – koordynatorka działań animacyjnych
Lidia Skassa – manager Centrum Społecznego PACA
Olga Nowakowska/Chromik – koordynatorka projektu ASOS
Anita Sochacka-Melon, Konstancja Tanjga – zespół projektu ASOS
Agnieszka Łeszczyńska – koordynatorka projektu FIO (do 31.09)
Sylwia Choińska – koordynatorka projektu FIO (od 01.10 do 31.12.2013)
Magdalena Pachel, Agnieszka Kowalska, Marta de Laurans, Sylwia Markowska – zespól
projektu FIO
Kornelia Zagórska – koordynatorka projektu SCWO (do 31.10.2013)
Ewelina Bartosik – koordynatorka projektu SCWO (od 01.11 do 31.12.2013)
Wolontariusze (33 podpisane porozumienia wolontariacie), praktykanci (8), stażyści (4)
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji lokalnych
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1.7

Partnerzy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy
Lokalne organizacje pozarządowe
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2) Projekty realizowane w Centrum Społecznym PACA
Wspólna opowieść wokół Grochowa – integracja pokoleń

2.1

Okres realizacji

czerwiec – grudzień 2013 r.

2.2

Cel projektu

Projekt dotyczył aktywizacji społecznej seniorów z warszawskiej Pragi-Południe (szczególnie
Grochowa), a jego głównym celem była integracja międzypokoleniowa i zwiększenie
aktywności społecznej osób starszych.

2.3

Kluczowe działania w 2013 roku

Realizacja projektu „Wspólna opowieść wokół Grochowa – integracja pokoleń”
rozpoczęła się w Centrum PACA w czerwcu 2013 roku. Wykorzystano różnorodne formy
i narzędzia aktywizacji seniorów: spotkania kawiarniane skupione na wspomnieniach
dotyczących Grochowa z elementami działań międzypokoleniowych (nagrania audio i wideo
dot. Grochowa), nauka obsługi komputera i internetu, tak aby przygotować seniorów do
prowadzenia bloga z „Mapą Grochowa”, warsztaty kreatywne, poranki międzypokoleniowe –
spotkania seniorów z dziećmi i rodzinami z wykorzystaniem programu przygotowanego przez
samych seniorów.
Seniorzy spotykali się w każdą środę w kawiarni sąsiedzkiej Centrum. Spotkania miały
charakter integracyjny, otwarty, w każdej chwili można było do nich dołączyć. Seniorzy
spotykali się, by poznać nowe osoby, spotkać się ze znajomymi i porozmawiać. Pretekstem
do spotkań i integracji była Wspólna Opowieść Wokół Grochowa – dzielenie się
wspomnieniami związanymi z dzielnicą. Wspomnienia te były nagrywane. Na podstawie
nagranych przez wolontariuszy wspomnień, została utworzona wirtualna Mapa
Grochowskich Wspomnień. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 40 osób.
Podczas szkoleń informatycznych seniorzy współtworzyli blog www.blog.centrumpaca.pl.
Na blogu sami mogli dołączać ciekawe informacje wraz z ilustracjami.
W ramach projektu seniorom zaproponowano także warsztaty kreatywne, które pozwoliły
im opracować programy oraz materiały edukacyjne niezbędne do poprowadzenia poranków
międzypokoleniowych. Zorganizowano 4 poranki. Łącznie uczestniczyło w nich 137 osób
(dzieci, rodziców, seniorów). Spotkania miały charakter zapoznawczy, integracyjny,
edukacyjny oraz warsztatowy. Spotkania prowadzili sami seniorzy, przy wsparciu animatora,
koordynatora i wolontariuszy.
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Na zakończenie projektu seniorzy wspólnie z animatorami i wolontariuszami przygotowali
wystawę pt. „Grochów osobisty” (na podst. zgromadzonych zdjęć, relacji, opowieści) oraz
wzięli udział w międzypokoleniowej potańcówce (którą uświetniła DJ Wika).

2.4

Źródło finansowania

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
(ASOS)

2.5

Zespół projektu

Olga Nowakowska/Chromik – koordynatorka projektu
Anita Sochacka-Melon
Konstancja Tanjga
Wolontariusze i superwizorzy

44

3) Ekonomia wzajemnościowa – rozwój i promocja działań
kooperatyw
3.1

Okres realizacji

maj – grudzień 2013 r.

3.2

Cel projektu
Celem projektu było wsparcie rozwoju ekonomii wzajemnościowej w oparciu o działania promocyjne i animujące
mieszkańców warszawskiej Pragi-Południe (Grochowa).
Ekonomia wzajemnościowa to działania w obszarze ekonomicznym podejmowane nie dla zysku, a głównie w zakresie
wymiany zasobów i potencjału/usług i towarów oraz w oparciu
o oddolne działania społecznościowe.
Działania podejmowane w projekcie miały na celu:
– zwiększenie aktywności w obszarze ekonomii wzajemnościowej
poprzez animowanie i wspieranie utworzenia kooperatywy
sąsiedzkiej i kooperatywy rodzinnej,
– upowszechnianie idei przedsiębiorczości społecznej,
a szczególnie ekonomii wzajemnościowej poprzez spotkania,
warsztaty i seminarium,
– poprawę świadomości i wiedzy nt. ekonomii sąsiedzkiej
i wzajemnościowej.

3.3

Kluczowe działania w 2013 roku

W ramach działań promocyjnych i animujących inicjatywy z obszaru ekonomii wzajemnościowej rozpoczęły działalność Kawiarnia sąsiedzka i Świetlica rodzinna.
Warsztaty
Przeprowadzono 10 warsztatów w ramach kooperatywy sąsiedzkiej oraz kooperatywy
rodzinnej (po 5 warsztatów w każdej z kooperatyw).
Ekonomia Sąsiedzka/Kooperatywa Sąsiedzka:
I.
29.06.2013 r. „Ekono-sąsiedzki bakcyl” (Agnieszka Matan)
II.
07.09.2013 r. „O ekonomii społecznej – lokalnie, czyli o mobilizowaniu, wspólnym
działaniu i przywództwie w kooperatywie sąsiedzkiej” (Agnieszka Orzechowska)
III.
05.10.2013 r. „Kooperatywa sąsiedzka – jak planować lokalne działania ekonomii
wzajemnościowej” (Adam Zając)
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IV.
V.

26.10.2013 r. „Biznes sąsiedzki – jak współtworzyć sąsiedzką inicjatywę
ekonomiczną” (Małgorzata Stępień-Dudek)
23.11.2013 r. „Biznes sąsiedzki - inicjatywa otwarta na ludzi” (Monika Makowiecka)

Ekonomia wzajemnościowa/Kooperatywa rodzinna
I.
24-25.06.2013 r. „Szukasz pomysłu na własną aktywność? Jak nowatorsko działać
na rzecz rodziny?” (Anna Pietruszka-Dróżdż)
II.
17-18.07.2013 r. „Jak zacząć działać? Znajdź swoją formę aktywności i źródła jej
finansowania” (Rafał Krenz)
III.
23-24.09.2013 r. „Jak podejmować działania i pozyskiwać ludzi do współpracy”
(Anna Pietruszka-Dróżdż)
IV.
21-22.10.2013 r. „Jak pozyskać sojuszników w administracji publicznej”
(Katarzyna Remin)
V.
18-19.11.2013 r. „Od aktywności społecznej do formy prawnej. Jak sformalizować
nasze działania społeczne” (Aneta Krawczyk)
Seminaria z zakresu innowacyjności i ekonomii społecznej
Przeprowadzono 3 spotkania otwarte odnoszące się do światowych trendów w obszarze
ekonomii społecznej oraz polskich doświadczeń w zakresie ekonomii społecznej w obszarze
rozwiązywania problemów społecznych w oparciu o potencjał ludzki i lokalność. Każde ze
spotkań trwało 3 godziny. Wszystkie seminaria były transmitowane na żywo na stronie
internetowej www.centrumpaca.pl
I.
II.
III.

23.08.2013 r. „Zainspiruj się i działaj” (Anna Pietruszka-Dróżdż)
18.09.2013 r. „Zainspiruj się i działaj – czyli o ekonomii wzajemnościowej za granicą”
(Anna Pietruszka-Dróżdż)
28.10.2013 r. „Zainspiruj się i działaj – grupy nieformalne a ekonomia społeczna”
(Marta Żakowska, Krzysztof Herbst)

Akcje sąsiedzkie i rodzinne
W ramach projektu powstało wiele ciekawych inicjatyw, takich jak kiermasz spożywczy,
wymiany garażowe, Bank Usług Sąsiedzkich (BUS), cykl warsztatów „Jak przetrwać od
pierwszego do pierwszego” czy klub „MaTa”, w którym rodzice wspólnie organizują warsztaty
dotyczące komunikacji i wychowywania dzieci, zajęcia muzyczne i nawzajem wymieniają się
doświadczeniami.
Katalog dobrych praktyk
W grudniu 2013 powstał katalog, który zbiera i podsumowuje dobre praktyki z zakresu
ekonomii wzajemnościowej i prezentuje przykłady działań zrealizowanych w Centrum.
Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie www.centrumpaca.pl.
W listopadzie 2013 zainicjowaliśmy także funkcjonowanie przestrzeni co-workingowej –
planowane jest pozyskanie środków na dalszą realizację tego działania.
Seminarium podsumowujące
Seminarium podsumowujące pn. „Ekonomia wzajemnościowa w społeczności lokalnej –
osiągnięcia i perspektywy” odbyło się 13.12.2013 roku. Zaprezentowano doświadczenia
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dotyczące ekonomii wzajemnościowej różnorodnych kooperatyw, a także dobre praktyki
Centrum PACA. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach pn. „Kooperatywy
w działaniu”, dotyczących różnych obszarów ekonomii społecznej.
Łącznie w projekcie wzięły udział 202 osoby.

3.4

Źródło finansowania

Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

3.5

Zespół projektu

Agnieszka Łeszczyńska – koordynatorka projektu (do października)
Sylwia Choińska – koordynatorka projektu (październik-grudzień)
Magdalena Pachel – menedżer ds. kooperatywy sąsiedzkiej
Agnieszka Kowalska – animator ds. kooperatywy sąsiedzkiej
Sylwia Markowska – menedżer i animator ds. kooperatywy sąsiedzkiej
Marta de Laurans – animatorka
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4) Projekt młodzieżowy – Be The Best
4.1

Okres realizacji

maj – wrzesień 2013

4.2

Cel projektu

Celem projektu było zwiększenie świadomości
obywatelskiej uczestników oraz pogłębienie ich
wiedzy i doświadczenia z zakresów ekonomii
oraz przedsiębiorczości.
Projekt „Be The Best” skierowany był do młodych, przedsiębiorczych i aktywnych obywateli
UE z Polski, Litwy i Estonii i był realizowany poprzez dyskusje zarówno w czasie okresu
przygotowawczego, jak i wymiany, spotkania z aktywnie działającymi przedsiębiorcami,
szkolenia, a przede wszystkim uczestnictwo w symulacji prowadzenia własnej firmy.
Realizatorem projektu była nieformalna grupa młodzieży ”Buisness Mixer” przy Stowarzyszeniu
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

4.3

Kluczowe działania w 2013 roku

W dniach 28-30 czerwca 2013 r. obyła się wizyta przygotowawcza, podczas której
koordynatorzy z poszczególnych krajów wspólnie opracowywali szczegółowy program
wymiany międzynarodowej.
W dniach 19-28 sierpnia 2013 r. odbyła się właściwa wymiana – trzy międzynarodowe,
siedmioosobowe grupy z Polski, Litwy i Estonii podczas wizyty w Centrum Społecznym
PACA wzięły udział w symulacji biznesowej. Wspólnymi siłami zmierzyli się ze światem
ekonomii, poznając zasady działania firmy. Grupa mierzyła się z aktualnymi europejskimi
problemami gospodarczo–społecznymi, a także z trudnościami, jakie napotykają prawdziwe
przedsiębiorstwa w codziennej praktyce. Ponadto uczestnicy zapoznali się z różnymi
formami reklamy i marketingu. Zostały poruszone także kwestie społecznej
odpowiedzialności biznesu. Zaplanowano działania promujące postawy społeczne wśród
młodzieży – woluntarystyczną działalność na rzecz dzieci na warszawskim Grochowie.

4.4

Źródło finansowania

Fundusze w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1 – Młodzież dla Europy
1.1 Wymiana Młodzieży

4.5

Zespół projektu

Łukasz Teofilak – koordynator projektu
Michał Szymański – strona www
Agnieszka Łeszczyńska – opiekun projektu
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5) Wsparcie Aktywności Obywatelskiej przez Rozwój Ruchu
Sąsiedzkiego
5.1

Okres realizacji

styczeń 2013 – grudzień 2015

5.2

Cele projektu
Ruch Sąsiedzki to inicjatywa animacyjno-edukacyjna dążąca do rozwoju
działań sąsiedzkich w Warszawie, rozwijania i promowania życzliwości
oraz aktywności sąsiedzkiej. Ruch Sąsiedzki powstał na bazie Akademii
Inicjatyw Sąsiedzkich wspierającej swoimi działaniami oddolne inicjatywy
i przedsięwzięcia sąsiedzkie, realizowanej w ramach Stołecznego
Centrum Współpracy Obywatelskiej.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Warszawy niezależnie od
wieku, do osób związanych z warszawskimi organizacjami pozarządowymi,
instytucjami publicznymi, samorządowymi, lokalnym biznesem, grupami
nieformalnymi, partnerstwami lokalnymi, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi oraz
innymi podmiotami, którym bliska jest idea dobrego sąsiedztwa w Warszawie.
Celem projektu jest promowanie idei dobrego sąsiedztwa, wzmacnianie więzi sąsiedzkich
pomiędzy mieszkańcami Warszawy, wspieranie i animowanie inicjatyw sąsiedzkich oraz
edukowanie liderów lokalnych w zakresie rozwoju aktywności obywatelskiej na lokalnym gruncie.

5.3

Kluczowe działania w projekcie w 2013 roku

Akademia Inicjatyw Sąsiedzkich przyczynia się do tworzenia i wzmocnienia mechanizmów
samorządności poprzez szkolenia (cykl 7 szkoleń) organizowane dla około 20-osobowej
grupy zainteresowanych działaniem w swoich społecznościach lokalnych, organizację
otwartych debat i seminariów dla mieszkańców Warszawy oraz stworzenie wspólnego ruchu
ludzi i organizacji, którzy animują swoje sąsiedztwa. Mieszkańców stolicy aktywizuje poprzez
kampanie Dnia Sąsiada w maju i Podwórkową Gwiazdkę w grudniu.
Spotkania w ramach Klubu Sąsiedzkiego Podwale 13/Paca 40
W związku ze zmianą siedziby CAL nazwa została zmieniona na Klub Sąsiedzki Paca 40.
W roku 2013 odbyło się 5 spotkań :
 30.01 – Zrozumieć jak działa miejsce – wizyta w Praskiej Bibliotece Sąsiedzkiej
 20.03 – Jak zorganizować Dzień Sąsiada – praktyczna instrukcja w Centrum
Społecznym Paca 40
 19.06 – podsumowanie IV Warszawskiego Dnia Sąsiada
 25.09 – Sąsiedztwo na miarę, czyli o wymiarach przyjaznego sąsiedztwa, które
wypracowano jako Q-Ruch Sąsiedzki
 13.11 – Jak zorganizować Podwórkową Gwiazdkę
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Łącznie w spotkaniach Klubu uczestniczyło 86 osób.
Warsztaty
Cykl warsztatów, do których zostało rekrutowanych łącznie 18 osób, rozpoczął się pod
koniec stycznia. Grupa składała się z przedstawicieli rad osiedli, jednostek kultury oraz
lokalnych liderów. Tematy warsztatów:
 13.03 – Ja w sąsiedztwie
 04.04 – Tworzenie sąsiedzkiej mapy zasobów i potrzeb
 08.05 – Mobilizowanie ludzi do działania
 05.06 – Wizyta w aktywnym sąsiedztwie – akcja "Zasadź drzewko”
 11.09 – Sąsiedzki fundrising
 09.10 – Partnerstwo lokalne
 06.11 – Promocja i ewaluacja działań partnerskich

Seminaria
Seminarium inaugurujące pn. „Sąsiedzi idą do szkoły” odbyło się 27.02.2013 w klubie
osiedlowym Surma. Absolwenci poprzednich edycji AIS przedstawili swoje działania oraz
zachęcali do udziału w rocznym cyklu warsztatów. Przeprowadzono dwa dodatkowe
seminaria w terminach 9.04 i 25.04. Propagowały ideę Q Ruchu Sąsiedzkiego oraz wspierały
lokalnych liderów w podejmowaniu działań na rzecz swoich sąsiedztw. Celowo wybraliśmy
dzielnice, które potrzebują większego wsparcia dla tego typu działań – Mokotów i Wawer.
Seminarium otwarte (współorganizowane razem z WARSZTAT CKS) odbyło się
15.05.2013 r. pod hasłem "Mój jest ten kawałek podłogi, czyli o planowaniu działań
sąsiedzkich w przestrzeni miejskiej”. Seminarium było połączone z promocją poradnika
"Działaj w przestrzeni", wokół którego toczyła się dyskusja na spotkaniu.
Seminarium otwarte „Od wspólnoty mieszkaniowej do wspólnoty mieszkańców” odbyło się
22.10.2013 r. Było to przedostatnie seminarium otwarte, a temat spotkał się z dużym
zainteresowaniem mieszkańców Warszawy. Gośćmi seminarium byli przedstawiciele
zarządu wspólnot z dzielnicy Śródmieście i Grochów. Uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na
pytanie, dlaczego ludzie nie chcą się angażować w działania na rzecz swoich wspólnot i jak
sobie z tym radzić.
Seminarium podsumowujące połączone zostało z warsztatem mającym na celu integrację
organizatorów tegorocznych warszawskich inicjatyw sąsiedzkich. Podczas spotkania
uczestnicy dowiedzieli się, jak wykorzystać w przyszłości mocne i słabe strony wydarzeń,
które sami organizowali lub w nich uczestniczyli (zmodyfikowana analiza SWOT). Na
spotkaniu rozdano dyplomy dla absolwentów Akademii Inicjatyw Sąsiedzkich 2013. Swoją
premierę miał poradnik „Jak zorganizować sąsiedzkie święto”. Uczestnicy wymienili się
doświadczeniami, a organizatorzy seminarium otrzymali informację zwrotną na temat
działalności Q Ruchu Sąsiedzkiego w roku 2013.

Dzień Sąsiada
IV Warszawski Dzień Sąsiada odbył się w dniach 24-26 maja. Od lutego do kwietnia trwała
akcja zachęcająca do włączenia się do sąsiedzkiej akcji. Poszukiwano potencjalnie nowych
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obszarów sąsiedzkiej aktywizacji. Dla organizatorów poszczególnych wydarzeń
przygotowano "Niezbędnik sąsiedzki" – plakaty, ulotki, balony, przypinki i ekotorby, a także
niezbędne materiały plastyczne.
W 2013 roku w całym mieście świętowało ponad 30 sąsiedztw! Większość sąsiedztw
zmuszona była zrezygnować z plenerowych form aktywności, stawiając na kameralne
spotkania w bibliotece, świetlicy, Klubie Sąsiedzkim lub w innej przyjaznej i otwartej na
sąsiadów przestrzeni. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych sąsiadom udało się
spotkać i spędzić ze sobą czas. Powstał film promujący IV Warszawski Dzień Sąsiada.

Podwórkowa Gwiazdka
W dniach 6-15 grudnia odbywała się akcja „Podwórkowa Gwiazdka”. Sąsiedzi z 35
warszawskich podwórek spotykali się, aby wspólnie ubierać choinki, kolędować, składać
sobie życzenia. Organizowali i uczestniczyli w licznych warsztatach rękodzielniczych,
podczas których wykonywali świąteczne ozdoby i dekorowali choinki. Odbyło się także kilka
zbiórek darów dla osób potrzebujących, zainicjowanych przez wspólnoty sąsiedzkie. Jedno
z wydarzeń w ramach akcji odbyło się w Centrum Społecznym Paca (18.12) w ramach
spotkań Klubu Sąsiedzkiego Paca 40. W 2013 roku po raz pierwszy pomysł na działania
i zapotrzebowanie na materiały zbierano poprzez kwestionariusz on-line. Przygotowano film
z finału akcji.

5.4

Źródła finansowania

Projekt jest realizowany w ramach zadania publicznego Prowadzenie Stołecznego Centrum
Współpracy Obywatelskiej, współfinansowany ze środków m.st. Warszawy

5.5

Partnerzy

WARSZTAT Centrum Komunikacji Społecznej
Partnerzy akcji Dzień Sąsiada i Podwórkowa Gwiazdka (patronat medialny):
warszawa.ngo.pl, Tramwaje Warszawskie, twoja-praga.pl, kulturalnie.waw.pl, Wiadomości
Sąsiedzkie

5.6

Zespół projektu

Kornelia Zagórska – koordynatorka projektu (do października)
Ewelina Bartosik – koordynatorka projektu (listopad-grudzień)
Anna Warwas – specjalistka ds. Dnia Sąsiada i Podwórkowej Gwiazdki
Agata Konarzewska – stażystka

5.7

Kluczowi współpracownicy

Grażyna Gnatowska – ekspert ds. rozwoju społecznego
Paweł Jordan – ekspert ds. szkoleń
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IV.

PROJEKTY
1) Innowacje- przedsiębiorczość- rozwój
1.1

Okres realizacji

styczeń 2011 – marzec 2013
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1.2

Cele projektu

Celem ogólnym projektu było wzmocnienie
trwałości podmiotów ekonomii społecznej
poprzez innowacyjne formy instytucjonalne,
wsparcie trójsektorowe, wzmocnienie empowermentu w budowaniu sektora.
Projekt
zakładał
wzmocnienie
trwałości
podmiotów
ekonomii
społecznej
na obszarze gmin Słupno, Słubice, miasta Płock i powiatu płockiego. Projekt ma włączyć
osoby wykluczone społecznie i zawodowo bądź zagrożone wykluczeniem oraz zapewnić
wsparcie trójsektorowe dla instytucji ekonomii społecznej w środowisku lokalnym, stworzyć
sieci relacji i współpracy oraz wykreować nowe rozwiązania w strategiach polityki społecznej.
Wartością dodaną realizowanego projektu jest budowa partnerstwa między instytucjami
i organizacjami z 3 różnych sektorów realizującymi wspólnie działania: CAL,
Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Gminie Słupno, Firmą ARKA Tech.

1.3

Najważniejsze wydarzenia w projekcie w 2013 roku

Wypracowany w projekcie model tworzenia społecznie odpowiedzialnego terytorium jest
kompleksowym i praktycznym podejściem do wdrożenia idei terytorium społecznie
odpowiedzialnego na potrzeby konkretnego subregionu.
Model zakłada społeczną odpowiedzialność terytorium w trzech obszarach:
 ekonomia społeczna, jako czynnik rozwoju lokalnego,
 miejsce ekonomii społecznej w polityce publicznej
 podmioty ekonomii społecznej i ich miejsce w sektorze usług społecznych.
W skład produktu wchodzą także następujące elementy:
 Model działania Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych”
z siedzibą w Słupnie;


Model (flexibility) spółdzielni socjalnej osób prawnych z udziałem spółki wodnej
(interwencji kryzysowej z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej) –
Melioracja;



Laboratorium Ekonomii Społecznej;



Założenia do projektu Strategii
w województwie mazowieckim;



Model tworzenia trójsektorowego partnerstwa na rzecz współpracy przedsiębiorców
z podmiotami ekonomii społecznej;



Zasady tworzenia i powoływania "Klastra Podmiotów Ekonomii Społecznej",
w oparciu o ideę partnerstwa trójsektorowego, jako mechanizmu wzmacniającego
konkurencyjność przedsiębiorstw społecznych na terenie "Mazowsza Płockiego".

Rozwoju

i

Promocji

Ekonomii

Społecznej

Etap upowszechniania i wdrażania do głównego nurtu polityki
Po pozytywnej ocenie produktów przez wojewódzką sieć tematyczną przystąpiono do
promocji i upowszechniania produktów. W tym celu zorganizowano:


4 wizyty upowszechniające w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej, Ośrodku
Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowej oraz Regionalnym Ośrodku
Europejskiego Funduszu Społecznego.



w dniu 21 marca w Warszawie konferencję pt: Lokalne innowacje czy odgórne
schematy?, tematem było omówienie produktów projektu i innowacyjnego podejścia
do lokalnego rozwoju ekonomii społecznej. W konferencji udział wzięło 50 osób.



seminarium upowszechniające w dn. 28.03.2013 r. prowadzone przez R. Krenza.

Wydano 2 publikacje promujące produkty projektu:
 Laboratorium Ekonomii Społecznej – poradnik jak organizować lokalne planowanie
ekonomii społecznej i refleksje nad nią, red. J. Gralczyk
 Klastry w sektorze ekonomii społecznej – poradnik jak stworzyć sieć współpracujących
podmiotów z korzyścią dla wszystkich mieszkańców regionu, red. M. Makowiecka.
Opracowano materiał promocyjny:
 Eksperymentujmy! O lokalnej i innowacyjnej ekonomii społecznej, J. Szymańska,
J. Zgierski,
Największym sukcesem realizacji działań w projekcie było założenie spółdzielni socjalnej
osób prawnych Centrum Usług Środowiskowych w Słupnie, zrzeszającej 3 gminy z terenu
subregionu płockiego, Parafię Rzymskokatolicką św. Marcina w Słupnie oraz organizację
pozarządową.
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1.4

Źródło finansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych

1.5

Partnerzy projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie
Stowarzyszenie BORIS
ARKA-TECH Sp. z o.o. z Płocka

1.6

Zespół projektu

Agnieszka Łeszczyńska
Aleksandra Kaliszewska

kierownik projektu
specjalista ds. obsługi finansowej projektu

Eksperci i kluczowe osoby współpracujące z projektem
Joanna Augustowska
Jacek Gralczyk
Jarosław Kuba
Cezary Miżejewski
Bohdan Skrzypczak
Zbigniew Wejcman
Monika Makowiecka
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2) Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów
partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk
publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych
2.1

Okres realizacji:

listopad 2009 – czerwiec 2014

2.2
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Cel projektu
Celem projektu jest budowa mechanizmu partycypacji
publicznej w kreowaniu i wdrażaniu polityki lokalnej,
szczególnie w czterech obszarach: przedsiębiorczości,
zatrudnienia, integracji społecznej i zrównoważonego
rozwoju.

Zakłada się ponadto wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej
z wykorzystaniem animacji społecznej, opracowanie ogólnopolskiego systemu wspierania
partycypacji, stworzenie mechanizmu jej oceny i monitoringu oraz upowszechnianie
i promocja modeli partycypacji publicznej w środowiskach lokalnych.
CAL realizuje te cele poprzez działania:






badawczo-diagnostyczne obejmujące organizację seminariów i konferencji pt. Teoria
i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych, wydawanie zeszytów poseminaryjnych
i rocznika naukowego,
metodyczno-edukacyjne, w tym budowanie środowiska animatorów, promujących
partycypację społeczną oraz pracujących nad dialogiem między społecznościami
lokalnymi, a samorządem i ich wzajemnym uczestnictwem we współkreowaniu
lokalnych polityk,
wdrożeniowe w gminach i powiatach, na które składa się animacja partnerstw, forów
na poziomie subregionów, oraz działania animacyjne na poziomie lokalnym
(gmina/powiat), służące partycypacyjnemu wypracowaniu gminnych programów
dotyczących zrównoważonego rozwoju, rynku pracy, przedsiębiorczości i integracji
społecznej.

2.3

Kluczowe działania w 2013 roku

Zadanie 1 – Diagnoza i badanie
W 2013 roku Centrum Aktywności Lokalnej przy ścisłej współpracy z Collegium Civitas oraz
ze środowiskiem akademickim zorganizowało dwa seminaria– jak zmieniać świat i badać
zmianę? Seminaria obejmowały zarówno teoretyczny, jak i praktyczny wymiar animacji

lokalnych polityk publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i praktyki badań
w działaniu. Odbiorcami i uczestnikami spotkań byli przedstawiciele środowisk akademickich,
organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej. Seminaria odbyły się:


4-5 kwietnia – Ewaluacja polityk publicznych w perspektywie partycypacyjnej.
W spotkaniu w Krakowie udział wzięło 75 osób.



20-21 czerwca – Wymiary integracji społecznej w lokalnej polityce publicznej.
Seminarium odbyło się w Toruniu.



7-8 listopada – W stronę obywatelskiej przedsiębiorczości? Polityka publiczna na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości. W seminarium w Rzeszowie uczestniczyło 45 osób.



9 grudnia – Partycypacja publiczna od kuchni. Seminarium odbyło się w Warszawie.

Realizacja seminariów nie byłaby możliwa bez wsparcia środowiska akademickiego,
w tym:
 Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 Instytutu Socjologii, Uniwersytet M. Kopernika,
 Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 Collegium Civitas w ramach Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych.
Wymiernym efektem spotkania świata nauki i praktyki podczas seminariów są zeszyty
tematyczne zbierające artykuły i wypowiedzi panelistów i ekspertów. W roku 2013 wydano
cztery numery kwartalnika Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje pod
redakcją prof. S.Mocka. Każdy z numerów stanowi podsumowanie, ale i rozwinięcie analiz
i dyskusji toczących się na seminariach:
 Animacja Życia Publicznego nr 2 (9) 2013 – Media władzy czy media obywateli?
 Animacja Życia Publicznego nr 3 (10) 2013 – Liderzy zmiany w partycypacji
publicznej
 Animacja Życia Publicznego nr 4 (11) 2013 – Ewaluacja: od systemu oceny i kontroli
do zmiany społecznej
 Animacja Życia Publicznego nr 5 (12) 2013 – Poddani integracji. Strategie i dylematy
integracji społecznej
W 2013 roku wydano także kolejne dwa numery rocznika naukowego Zoon Politikon –
o animacji życia społecznego i publicznego. Pismo to skierowane jest do środowiska
akademickiego oraz osób zainteresowanych zgłębianiem tematyki obywatelskiej.
Redaktorem naukowym jest prof. E.Wnuk-Lipiński, a redaktorem naczelnym prof. S.Mocek.
 Zoon Politikon – O animacji życia społecznego i publicznego (3/2013) Oblicza
partycypacji. Pedagogika społeczna i demokracja. Partycypacja w sieci
 Zoon Politikon– O animacji życia społecznego i publicznego (4/2013) Między ideami,
interesami, a instytucjami. Polityki publiczne w praktyce. Nauka o „przezwyciężaniu
trudności”
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Zadanie 2 – Metodyka i edukacja/budowanie środowiska animatorów
Prowadzono działania zmierzające do zwiększenia liczby użytkowników forum
decydujmyrazem.pl. Stworzono ulotki promujące forum, które zostały rozdane uczestnikom
ogólnopolskich seminariów oraz spotkań w subregionach.Na platformie zarejestrowało się
63 nowych użytkowników, udzielono 419 porad na forum.
E-platforma została rozbudowana, zamieszczane są tu materiały edukacyjne. Główną jej
funkcją jest umożliwienie procesu samokształcenia animatorów oraz osób planujących nimi
zostać. Na platformie sukcesywnie zamieszczane są materiały edukacyjne do
samodzielnego wykorzystania tzw. „samouczek partycypacji” wraz z testami wiedzy. Łączna
liczba contentów zamieszczonych na platformie w okresie sprawozdawczym wyniosła 45.

Zadanie 3 – Laboratoria Animacji Społecznej/Wprowadzanie Subregionalnego
Modelu Wdrażania Partycypacji
Model partycypacji wdrażany był w 38 gminach i powiatach w 8 subregionach (Naszyjnik
Północy, Nadwiślański, EGO, Puszcza Białowieska, Cud nad Wisłą, Mazowsze Płockie,
Krzemienny Krąg, Wzgórza Dalkowskie).
W 2013 roku uchwalone zostały brakujące partycypacyjnie opracowane dokumenty
rozwojowe w ramach jednej z czterech wybranych przez JST polityk publicznych
(zrównoważony rozwój, rynek pracy, przedsiębiorczość, integracja społeczna):
 Gmina Kożuchów uchwaliła Program Aktywności Lokalnej Gminy Kożuchów,
 Miasto Ełk uchwaliło Pakiet Obywatelki Miast Ełk.
Do projektu przystąpiło 18 samorządów o statusie obserwatora: Kamień Krajeński,
Radwanice, Jadów, Tłuszcz, Ząbki, Gaworzyce, gmina Mała Wieś, gmina Poświętne,
gmina Bulkowo, Drohiczyn, powiat złotowski, miasto Człuchów, Radzanowo, powiat sierpecki,
miasto Sierpc, powiat legionowski, Grajewo, Banie Mazurskie.
Działania Subregionalne
Panele Diagnostyczne
Panele skierowane były do animatorów partycypacji publicznej oraz przedstawicieli
społeczności lokalnych z JST wdrażających i obserwatorów. Odbyło się 8 paneli
diagnostycznych, w których udział wzięło łącznie 100 osób.

Szkolenia subregionalne
Szkolenia subregionalne skierowane były do obserwatorów — pracowników instytucji
publicznych z obszaru subregionów, służyły upowszechnieniu wiedzy o partycypacji
publicznej. Prezentowano dobre praktyki partycypacji.
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Odbyło się 7 szkoleń subregionalnych:








Naszyjnik Północy- 14-15.01,
Krzemienny Krąg 25-26.04,
Mazowsze Płockie 09-10.05,
Puszcza Białowieska- 9-10.07,
Naszyjniku Północy 17-18.10,
Cud Nad Wisłą 24-25.10,
EGO 2-3.12.

Łącznie w szkoleniach udział wzięło 130 osób.
Fora subregionalne
Tematyka forów była związana z działaniami obywateli na rzecz lokalnych wspólnot.
Uczestnikami byli przedstawiciele społeczności lokalnych z JST wdrażających i obserwatorów
z danego subregionu. W 2013 roku odbyło się 5 forów w subregionach:
 Krzemienny Krąg 22.03
 Wzgórza Dalkowskie 22.03
 EGO 25.08.
 Mazowsze Płockie 20.11
 Naszyjnik Północy 10.12
Uczestniczyło w nich łącznie 200 osób.
Warsztaty dobrych praktyk
Tematem warsztatów była prezentacja pozytywnych przykładów wdrażania partycypacji
w subregionach. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele JST wdrażających
i JST obserwatorów. W 2013 roku zrealizowano 4 warsztaty w subregionach:
 Wzgórza Dalkowskie 19.04
 Naszyjnik Północy 05.06
 Krzemienny Krąg 19.06
 Nadwiślańskim 29.10
Łączne w warsztatach uczestniczyło 60 osób.
Wizyty studyjne
W 2013 roku przygotowano 5 wizyt studyjnych. Ideą spotkań jest wymiana doświadczeń
pomiędzy osobami zaangażowanymi w rozwój partycypacji w poszczególnych subregionach.
Wizyty realizowane są między subregionami. Wizyty studyjne:
 subregionu Naszyjnik Północy w Krzemiennym Kręgu 23-24.05
 subregionu Cud nad Wisłą w Mazowszu Płockim 19-20.09
 Mazowsza Płockiego w subregionie Nadwiślańskim 27-28.09
 subregion Puszcza Białowieska w EGO 17-18.10
 Wzgórz Dalkowskich w Naszyjniku Północy 15-16.10
Łącznie ze wsparcia w formie wizyty studyjnej skorzystało 59 osób.
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Superwizje
W 2013 roku odbyły się 4 wizyty superwizyjne - pracowników CAL. Były to spotkania
superwizorów z animatorami subregionalnymi subregionów Nadwiślański (Kwidzyn), EGO
(Warszawa) i Puszcza Białowieska (Białystok). Dodatkowo odbyła się wizyta w gminie
Bulkowo wprowadzająca nową animatorkę partycypacji publicznej do projektu.
Ponadto odbyło się 41 wizyt superwizyjnych w gminach. Wizyty poświęcone były planowaniu
i realizacji projektu społecznego.
Działania lokalne
Na poziomie lokalnym odbywały się warsztaty w społecznościach i fora partycypacji
publicznej skierowane do szerokiego grona mieszkańców gmin i powiatów.
Warsztaty w społecznościach w JST wdrażających
Celem warsztatów było opracowanie programów rozwojowych. Uczestniczyli w nich
przedstawiciele społeczności lokalnych z gmin i powiatów wdrażających, między innymi
przedstawiciele władz, pracownicy instytucji publicznych, członkowie organizacji
pozarządowych, seniorzy i młodzież. W 2013 roku warsztaty dotyczyły realizacji projektów
społecznych przygotowywanych w samorządach wdrażających model partycypacji.
We wszystkich subregionach odbyły się łącznie 62 warsztaty, w których udział wzięło
prawie 1700 osób.
Lokalne fora partycypacji publicznej
Odbyło się 18 forów partycypacji publicznej w gminach i powiatach wdrażających model.
Celem forów było przybliżenie tematyki partycypacji publicznej szerszemu gronu
mieszkańców gmin biorących udział w projekcie. Spotkania w zależności od gminy dotyczyły
m.in. konsultacji gminnych programów, promocji, współpracy na wsi, regulaminów konsultacji
czy przygotowaniu projektów społecznych. Organizowali je lokalni animatorzy partycypacji
we współpracy z animatorem subregionalnym i ekspertem w dziedzinie wybranej polityki
publicznej.
W lokalnych forach partycypacji publicznej udział wzięło łącznie ponad 1200 osób.
Projekty społeczne
zrealizowano 14 projektów społecznych w:
 Radzyminie (partycypacyjne opracowanie gry ekologicznej),
 Rzeczniowie (rajd rowerowy),
 Brzeźnicy (Festiwal Górali Bukowińskich),
 Solcu Nad Wisłą (modernizacja przystanku „Źródełko”),
 Nowym Miasteczku (festiwal kulturalny),
 powiecie Nowosolskim (targi edukacyjne),
 Sadowiu (likwidacja dzikich wysypisk),
 Ostrowcu Świętokrzyskim (warsztaty z ekonomii społecznej dla młodzieży),
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Słupnie (wydarzenie pod hasłem Czerwiec Aktywnych Społeczności),
Szczawinie Kościelnym (piknik rodzinny),
Milejczycach (powstanie stowarzyszenia zwykłego i koła gospodyń wiejskich),
powiecie siemiatyckim (gra miejska),
Prostkach (Festiwal Sołectw Gminy Prostki)
Starych Juchach (kawiarenka obywatelska).

Spotkania operacyjne
Na poziomie ogólnopolskim zorganizowano jedno spotkanie robocze dla animatorów
subregionalnych 21.01.2013 roku, podczas którego wypracowano założenia projektów
społecznych w samorządach wdrażających model oraz założenia wydarzeń partycypacyjnych
dla samorządów o statusie obserwatora.
Kolejnym etapem projektu była organizacja wydarzeń poświęconych zamknięciu projektów
społecznych, a także wejściu w nowy etap, jakim jest ewaluacja społeczna. Zorganizowano
spotkanie operacyjne robocze poświęcone ewaluacji 29-30.09.
W 6 subregionach odbyły się szkolenia dla animatorów partycypacji publicznej
wprowadzające ich w tę tematykę (subregiony Wzgórza Dalkowskie i Nadwiślański zostaną
przeszkolone w styczniu 2014).
Wydarzenia obserwatorów:
W 2013 roku zorganizowano wydarzenia w następujących gminach uczestniczących
w projekcie jako obserwatorzy:
 Drohiczyn 28.07
 Dziadkowice 16.10.
 powiatach hajnowskim 23.11
 powiat gostynińskim 28.11
 Miasto Płock 20.11.
W wydarzeniach wzięło udział łącznie 148 osób.

2.4

Źródło finansowania:

Projekt „Decydujmy razem” realizowany jest w ramach działania 5.3 „Wsparcie na rzecz
realizacji Strategii Lizbońskiej” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Decydujmy razem” jest realizowany
w partnerstwie z MRR, jako liderem.

2.5

Partnerzy projektu

Liderem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W skład partnerstwa wchodzą:
Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Fundusz
Współpracy
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2.6

Zespół projektu

Renata Tess – koordynatorka projektu
Renata Szymańska – specjalistka ds. administracyjno-finansowych
Urszula Herbich – specjalistka ds. organizowania spotkań do 28.02.2013
Aleksandra Paliwoda – specjalistka ds. organizowania spotkań od 06.05.2013
Weronika Chodacz – specjalistka ds. wprowadzania Subregionalnego Modelu Wdrażania
Partycypacji (do 17.08.2013)
Maciej Konieczny – analityk-superwizor
Emilia Sobol – analityk-superwizor
Eliza Iwańska – specjalistka ds. monitorowania i sprawozdawczości
Małgorzata Wlaźlak – specjalistka ds. budowania środowiska animatorów (od 04.02
do 13.09.2013)
Agnieszka Łeszczyńska – specjalistka ds. budowania środowiska animatorów (od 01.10
do 19.11.2013)
Olga Syska – specjalistka ds. budowania środowiska animatorów (od 20.11 do 21.12.2013)

Stali eksperci – moderatorzy zadań
prof. Stanisław Mocek – moderator seminariów, redaktor zeszytów i rocznika
Rafał Krenz – konsultant ds. wprowadzenia Subregionalnego Modelu Wdrażania Partycypacji
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3) Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji
społecznej
3.1

Okres realizacji

marzec 2009 – kwiecień 2014

3.2
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Cel projektu
Celem
głównym
projektu
jest
podniesienie
profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji
pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu
problemu wykluczenia społecznego poprzez stworzenie,
przetestowanie oraz wdrożenie standardów instytucji
i usług pomocy oraz integracji społecznej.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP)
realizują wspólnie zadanie, którego celem jest wypracowanie innowacyjnego standardu
środowiskowej pracy socjalnej/ organizowania społeczności lokalnej. Zadanie to wiąże
się z aktywizującym wsparciem grup i społeczności lokalnych zagrożonych marginalizacją
i wykluczeniem społecznym oraz zakłada wykorzystanie trzech nowych ról zawodowych
pracowników socjalnych: animatora, mediatora (osoby budującej sieci współpracy) i lokalnego
polityka społecznego, które złożą się na specjalizację – organizatora społeczności lokalnej.
W ramach projektu CAL realizuje wraz z Instytutem Spraw Publicznych Laboratorium
Innowacji Społecznej (LIS) – stały zespół ekspertów i badaczy, skupiający osoby łączące
wiedzę teoretyczną (udział przedstawicieli środowisk akademickich) i praktyczną (udział
przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej). Działalność LIS skupiona jest na
opracowaniu standardu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej
(metodologia i narzędzia stanowiące warsztat pracownika socjalnego oraz standaryzacji
środowiskowej pracy socjalnej, jako kwalifikowanej usługi społecznej. Osiemdziesięciu
dwóch pracowników socjalnych testowało standard w wybranych środowiskach lokalnych.
Na rok 2013 zaplanowano szerokie upowszechnianie modelowych rozwiązań w środowisku
pracowników socjalnych, pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (3000 osób).

3.3

Kluczowe działania w 2013 roku

1. ZADANIE 3
Laboratorium Innowacji Społecznej
W 2013 roku odbyło się 12 spotkań Laboratorium Innowacji Społecznej (11.01; 08.02; 15.03;
10.04; 10.05; 07.06; 08.07; 15.07; 24.09; 14.10; 25.11; 20.12). Spotkania poświęcone były:












omówieniu wyników badań jakościowych prowadzonych przez ISP,
przedstawieniu planu pracy nad Białą Księgą,
zaprezentowaniu wniosków i rekomendacji z raportu z fazy pilotażu,
pracom nad zmianami do modelu OSL, w tym m.in. omówieniu recenzji naukowych
modelu OSL,
przygotowaniu założeń do rozporządzenia w sprawie przygotowania, realizacji, finansowania
i monitorowania lokalnych programów organizowania społeczności lokalnej,
przyszłości OSL dot. tworzenia strategii wdrażania na poziomie krajowym i regionalnym,
omówieniu zawartości ekspertyz tworzonych przez ISP i CAL do katalogu barier
środowiskowych,
omówieniu ekspertyzy dot. ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych
dotyczących praktykowania organizowania społeczności lokalnej, a także aktów
prawnych dot. partycypacji obywatelskiej w kontekście realizacji organizowania
społeczności lokalnej,
przygotowaniu Zeszytu LIS nr 5 oraz 3 podręczników dot. organizowania społeczności
lokalnej - refleksyjny praktyk, metoda pracy środowiskowej, usługa
opracowaniu założeń merytorycznych do dwóch konferencji upowszechniających.

W 2013 r. w ramach serii „Prace LIS” wydano drukiem jeden Zeszyt LIS. Publikacja jest
zapisem głosu wybitnych ekspertów zajmujących się problematyką pracy socjalnej, animacji,
pedagogiki społecznej i polityki społecznej Zeszyt nr 3 – Praca socjalna jako edukacja ku
zmianie. Od edukacji do polityki, Mendel M., Skrzypczak B., red.
W tym roku powstały także koncepcje i teksty do dwóch następnych Zeszytów Laboratorium:
 Zeszyt LIS nr 4 – Praca środowiskowa: aplikacje, modele praktykowania,
T. Kaźmierczak, red.,
 Zeszyt LIS nr 5 – Organizowanie społeczności lokalnej – wspólnota w zmianie,
B.Skrzypczak, red.,
Współpraca zagraniczna
Dwóch ekspertów LIS wzięło udział w konferencji organizowanej przez The International
Federation of Settlements and Neighborhood Centers (IFS) w Lyon (21-23.06.2013)- “The
Creation of Possibilities {La Fabrique des Possibles}It makes me indignant, you listen, we
act. Presentation of the forums and workshops”.
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Opracowano materiały o zagranicznych doświadczeniach:
 opis ścieżki kształcenia pracowników socjalnych w UK w zakresie organizowania
społeczności lokalnej, "Bijące serca społeczności",
 wywiad z Ann Hindley (UK) nt. rozwoju Community Development w Wielkiej Brytanii,
 opis ścieżki kształcenia organizatorów społeczności lokalnej w Australii,
 dobre praktyki z Birmingham,
 opis ścieżki kształcenia pracowników socjalnych we Francji, w Niemczech z
ukierunkowaniem na OSL,
 praca ze społecznością na przykładzie Francji, Niemiec i Danii.

FAZA REKOMENDACJI
Przygotowano raport Animator lokalny, organizator sieci społecznych, lokalny polityk

społeczny. Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego w Modelu organizowania
społeczności lokalnej, który został wydany w formie publikacji.
Kontynuowano prace nad zmianami do ustawy o pomocy społecznej i rozporządzeniem
w sprawie przygotowania, realizacji, finansowania i monitorowania lokalnych programów
organizowania społeczności lokalnej.
Uzupełniano Model organizowania społeczności lokalnych zgodnie z uwagami Departamentu
Pomocy i Integracji Społecznej.
Kontynuowano prace ekspertów nad 3 opracowaniami, które będą miały charakter
poradników: o organizatorze społeczności lokalnej, organizowanie społeczności lokalnej
metodyka pracy środowiskowej oraz organizowanie społeczności lokalnej – jako usłudze
społecznej. Zebrano teksty od autorów i przekazano do redakcji merytorycznej. Prace
wydawnicze zakończą się w 2014 roku.
FAZA UPOWSZECHNIANIA
Głównym zadaniem fazy upowszechniania była organizacja 16h szkoleń dla pracowników
socjalnych. Na początku roku przygotowane niezbędne materiały edukacyjne i wybrano firmę
do obsługi logistycznej szkoleń. Uczestnicy zgłaszali się poprzez formularz elektroniczny.
Łącznie od kwietnia do grudnia 2013 roku odbyły się 103 szkolenia, w których udział
wzięło 2534 pracowników socjalnych. Tym samym zrealizowano 1648 godzin dydaktycznych
szkolenia nt. modelu organizowania społeczności lokalnej. Poniżej przedstawiamy harmonogram
wszystkich szkoleń:
Kwiecień: Odbyły się 2 szkolenia, w których przeszkolono 53 osoby
w Toruniu: 22-23.04 (28 osób) i Katowicach 23-24.04 (25 osób)

64

Maj: odbyło się 10 szkoleń, w których zostały przeszkolone 252 osoby
w Szczecinie 7-8.05 (22 osoby), Gdańsku 6-7.05 (24 osoby), Lublinie 13-14.05 (28 osób),
Przemyślu 16-17.05 (27 osób), Wiśle 20-21.05 (22 osoby), Kołobrzegu 22-23.05 (28 osób),
Gdańsku 22-23.05 (28 osób), Stalowej Woli 27-28.05 (22 osoby), Toruniu 28-29.05 (27
osób), Nałęczowie 28-29.05 (26 osób).
Czerwiec: odbyło się 14 szkoleń, w których zostało przeszkolonych 345 osób
Rybnik 04-05.06 (22 osoby), Koszalin 05-06.06 (26 osób), Biała Podlaska 06-07.06
osoby), Rzeszów 10-11.06 (27 osób), Słupsk 10-11.06 (25 osób), Warszawa 17-18.06
osób), Lublin 17-18.06 (27 osób), Częstochowa 18-19.06 (24 osoby), Katowice 20-21.06
osoby), Zamość 20-21.06 (22 osoby), Gdańsk 24-25.06 (24 osoby), Drawsko Pomorskie
26.06 (25 osób), Radom 26-27.06 (22 osoby), Jelenia Góra 27-28.06 (26 osób)

(23
(28
(24
25-

Lipiec: Odbyło się 14 szkoleń, w których zostało przeszkolonych 360 osób
Poznań 01-02.07 (28 osób), Kielce 02-03.07 (28 osób), Warszawa 03-04.07 (28 osób),
Kraków 04-05.07.2013 (25 osób), Olsztyn 08-09.07 (27 osób), Radom 09-10.07 (22 osoby),
Wrocław 11-12.07 (26 osób), Opole 15-16.07 (27 osób), Zielona Góra 16-17.07 (26 osób),
Siedlce 18-19.07 (28 osób), Łódź 22-23.07 (25 osób), Radom 23-24.07 (24 osoby), Tarnów
23-24.07 (24 osoby), Sandomierz 29-30.07 (22 osoby)
Sierpień: Odbyło się 9 szkoleń, w których zostało przeszkolonych 216 osób
Warszawa 01-02.08 (22 osoby), Radom 06-07.08 (24 osoby), Piotrków Trybunalski 06-07.08
(23 osoby), Suwałki 19-20.08 (22 osoby), Radom 20-21.08 (24 osoby), Ostrów Wielkopolski
21-22.08 (24 osoby), Ostrołęka 22-23.08 (27 osób), Wrocław 28-29.08 (26 osób), Elbląg 2930.08 (26 osób)
Wrzesień: Odbyło się 13 szkoleń, w których zostały przeszkolone 323 osoby:
Warszawa 03-04.09 (24 osoby), Legnica 05-06.09 (24 osoby), Ełk 5-6.09 (26 osób), Kielce
10-11.09 (23 osoby), Bydgoszcz 12-13.09 (28 osób), Radom 16-17.09 (28 osób), Poznań
17-18.09 (24 osoby), Gorzów Wielkopolski 18-19.09 (28 osób), Wrocław 19-20.09 (23
osoby), Lubliniec 19-20.09 (24 osoby), Białystok 23-24.09 (24 osoby), Jelenia Góra 24-25.09
(22 osoby), Kraków 25-26.09 (25 osób)
Październik: Odbyło się 16 szkoleń, w których zostały przeszkolone 392 osoby:
Kazimierz Dolny, 01-02.10 (21 osób), Kielce 03-04.10 (25osób), Nidzica (28 osób), Płock
11.10 (26 osób), Ełk 14-15.10 (22 osoby), Kielce 14-15.10 (22 osoby), Gdynia 14-15.10
osoby), Opole 16-17.10 (26 osób), Nowy Sącz 16-17.10 (22 osoby), Elbląg 17-18.10
osoby), Nałęczów 22-23.10 (21 osoby), Szczecin 22-23.10 (24 osoby), Tarnów 22-23.10
osób), Nowy Targ 24-25.10 (26 osób), Rzeszów 24-25.10 (28 osób), Koszalin 28-29.10
osoby)

10(24
(24
(25
(23

Listopad: Odbyło się 14 szkoleń, w których zostały przeszkolone 332 osoby
Białystok 04-05.11 (25 osób), Włocławek 04-05.11. (22 osoby), Łódź 05-06.11 (24 osoby),
Katowice 06-07.11 (21 osób), Łódź 12-13.11 (23 osoby), Kielce 14-15.11 (23 osoby),
Zamość 14-15.11 (23 osoby), Ostrowiec Świętokrzyski 18-19.11 (20 osób), Zielona Góra 18-

65

19.11 (25 osób), Warszawa 19-20.11 (23 osoby), Kościan 25-26.11 (26 osób), Cieszyn 2728.11 (24 osoby), Rzeszów 28-29.11 (28 osób), Kalisz 28-29.11 (28 osób)
Grudzień: Odbyło się 10 szkoleń, w których zostało przeszkolonych 261 osób
Białystok 4-5.12 (25 osób), Wałbrzych 4-5.12 (25 osób), Płock 5-6.12 (26 osób), Piotrków
Trybunalski 9-10.12 (26 osób), Pułtusk 11-12.12 (25 osób), Gorzów Wielkopolski 9-10.12 (21
osób), Kwidzyn 12-13.12 (22 osoby), Włocławek 9-10.12 (24 osoby), Piekary Śląskie 1213.12 (22 osoby), Łódź 16-17.12 (21 osób), Kraków 17-18.12 (23 osoby)
Prowadzono bieżącą ewaluację szkoleń. Szkolenia były bardzo dobrze oceniane przez
uczestników. Podkreślano ich wartość merytoryczną oraz możliwość zapoznania się
z dobrymi praktykami i przykładami działań podejmowanych w ramach pilotażowej fazy
wdrażania Modelu organizowania społeczności lokalnej.
Odbyło się spotkanie z trenerami w dn. 4-5.10. Spotkanie dotyczyło ewaluacji dotychczas
przeprowadzonych szkoleń. Pracowano nad sytuacjami trudnymi w czasie szkoleń,
nastawieniem uczestników do OSL, przedstawieniem założeń do zmian prawnych. W czasie
spotkania rozmawiano o harmonogramie szkoleń i możliwości organizowania szkoleń
dedykowanych (dla jednego lub kilku ośrodków z regionu).
Tłumaczenie publikacji
 Zakończono tłumaczenie 4 publikacji: ABCD in Action,The well connected

community, Skills in neighbourhood work, Strengthening communities.



Kontynuowano tłumaczenie publikacji Socialwork makro practis.
Kontynuowano prace nad 3 publikacjami: Skills in neighbourhoodwork, ABCD LEAP,
The well connected community.

Platforma e-learningowa, newsletter
Przygotowywano kolejnych 12 numerów newslettera elektronicznego dot. organizowania
społeczności lokalnej i dystrybuowano go wśród subskrybentów.
Program Aktywnych Społeczności
Rolą programu jest wspierać osoby, grupy i instytucje związane z aktywizacją i animacją
społeczną ukierunkowaną na pracę w środowisku i organizowanie społeczności lokalnej.
W programie kluczowymi osobami są animatorzy regionalni (po jednym z każdego
województwa), którzy służą wsparciem i informacją nt. angażowania mieszkańców w lokalne
inicjatywy. Animatorzy zbierają doświadczenia i pomysły na działania z mieszkańcami. Dobre
praktyki prezentowane są w formie publikacji „Aktywne Społeczności. Zmiana społeczna.
Katalog praktyk” wydawanej w ramach projektu. W 2013 roku wydano tom III katalogu w
nakładzie 700 egz. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem IV tomu, który ukaże się
w 2014 r. Będzie to ostatni numer katalogu wydany w ramach projektu. Poszczególne
fragmenty publikacji ukazywały się na bieżąco w serwisie ngo.pl. Katalog promowany był
także przez baner na stronie ngo.pl i osl.org.pl.
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W dn. 16-17.10 odbyło się spotkanie ewaluacyjno-planistyczne animatorów regionalnych
w Bałtowie podczas którego podsumowano dotychczasową 3 letnią współpracę, omówiono
kwestie związane z jej zamknięciem.
Ogólnopolska konferencja pracowników socjalnych
W dniach 12-14 czerwca zorganizowano w Bielsku-Białej Konferencję Pracowników
Socjalnych – Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych pt.: Organizator społeczności
lokalnej – rozwój, profesja, wyzwania. W wydarzeniu uczestniczyło 91 osób – głównie
pracowników socjalnych, w tym pełniących rolę organizatorów społeczności lokalnej.
Podczas konferencji uczestnicy mieli okazję rozmawiać nt. tworzenia środowiska
pracowników zajmujących się organizowaniem społeczności lokalnej oraz wzięli udział
w warsztatach w terenie. Prace badawcze i odkrywanie społeczności prowadzone były na
dwóch osiedlach w Bielska Białej pod kątem tworzenia profilu w czterech obszarach:
1) identyfikacja i tożsamość, 2) relacje i zaangażowanie, 3) bezpieczeństwo, realizacja
szans, 4) siły, źródła wpływu, polityka lokalna.
Konferencja „Planowanie i wdrażanie organizowania społeczności lokalnej”
W dniach 4-6 listopada odbyła się IV Konferencja Pracowników Socjalnych pt.: Planowanie
i wdrażanie organizowania społeczności lokalnej. W czasie konferencji omawiano przede
wszystkim polskie przykłady organizowania społeczności lokalnej. omówiono model OSL
z perspektywy samorządu, osób zarządzających, osób bezpośrednio pracujących na rzecz
społeczności. Dyskutowano nad rozwojem społeczności lokalnej w dobie kryzysu
i zastanawiano się, czy praca ze społecznością lokalną może być wykorzystana w aspekcie
rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. Brytyjska ekspertka w zakresie community work –
Val Harris podzieliła się brytyjskimi doświadczeniami pobudzania aktywności lokalnej
i budowania silnej i trwałej społeczności. Specjaliści w zakresie komunikacji społecznej
podpowiedzieli jak skutecznie promować działania i wykorzystywać je do budowania
wizerunku ośrodka pomocy społecznej. Nawiązano także do polskiej tradycji pracy ze
społecznością lokalną i spojrzano na nią z dzisiejszej perspektywy. Dyskutowano także nad
przyszłością i wyzwaniami stojących przed pomocą społeczną w Polsce. W konferencji
wzięło udział: 145 osób oraz zespół zarządzający i stali eksperci LIS. Przygotowano raport
podsumowujący IV konferencję dla pracowników socjalnych

2. ZADANIE 6 – PROMOCJA PROJEKTU
Główny zadaniem jest promocja działań realizowanych w ramach projektu we wszystkich
zadaniach, prowadzonych przez partnerów projektu. W tym celu realizowane są następujące
działania:
 prowadzenie strony internetowej www.standardywpomocy.pl,
 prowadzenie fanpage projektu na portalu społecznościom Facebook,
 wysyłka newslettera dot. aktualności w projekcie,
 uczestnictwo i promocja wydarzeń organizowanych przez partnerów projektu,
 produkcja i dystrybucja gadżetów (pendrivy, torby, zestaw piśmienniczy).
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Filmy
Ważnym elementem prowadzonych działań promocyjnych są filmy. Co miesiąc powstaje
6 filmów audio oraz 3 materiały audio, łącznie w 2013 roku powstało 108 filmów i materiałów
audio. Materiały mają formę krótkich filmów/newsów oraz materiałów audio opartych na
informacjach z pilotażowego wdrażania wypracowywanych standardów usług pomocy
i integracji społecznej. Prezentują proponowane rozwiązania w obszarze standardów usług
(wypracowanych w ramach projektu), dobre praktyki oraz promują nowe role pracownika
socjalnego. Wśród felietonów znajdują się też krótkie wypowiedzi partnerów projektu,
sylwetki organizacji uczestniczących w projekcie, lidera oraz inicjatora projektu. Filmy
dostępne są na stronie CAL, projektu oraz na kanale CAL na youtube.
Wystawa Kolory Pomocy Społecznej
Wędrująca ogólnopolska wystawa plenerowa została zorganizowana w okresie lipiecpaździernik 2013 r. i była eksponowana na dworcach kolejowych w czterech miastach:
 Dworcu Centralnym w Warszawie (10-27.07),
 Dworcu Głównym w Poznaniu (27.07 - 10.08),
 Dworcu Głównym we Wrocławiu (10-31.08),
 Dworcu Głównym w Katowicach (31.08-21.09)
 Dworcu Wschodnim w Warszawie (21.09-12.10)
Wystawa miała na celu wykreowanie pozytywnego wizerunku pracowników socjalnych,
podkreślenie ich roli w rozwiązywaniu problemów społecznych. Ponadto wskazywała ma na
zmiany, jakie niesie za sobą pilotażowe wprowadzanie nowych standardów do pracy
pracowników pomocy społecznej i ich znaczenie dla beneficjentów systemu pomocy
społecznej. Poprzez przedstawione sylwetki wystawa podkreślała i prezentowała dobre
praktyki. Przybliżała idee, założenia i podstawowe informacje dotyczące wypracowanych
standardów, pokazując osoby zaangażowane w projekt.
Wernisaż na otwarcie wystawy miał miejsce 10 lipca 2013 r. na Dworcu Centralnym
w Warszawie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Minister Pracy i Polityki Społecznej
Małgorzata Marcińska oraz Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS
Krystyna Wyrwicka. W spotkaniu wzięli udział pracownicy socjalni, przedstawiciele ośrodków
pomocy społecznej, przedstawiciele 11 partnerów biorących udział w projekcie,
przedstawiciele PKP, dziennikarze, a także bohaterowie zdjęć prezentowanych na wystawie.
Wokół wystawy odbyły się jeszcze dwa wydarzenia:
 konferencja prasowa w Urzędzie Miasta Katowice- podczas wystawy w tym mieście
 wydarzenie medialne zorganizowane nt. wystawy wspólnie z OPS Targówek
w Warszawie, Urzędem Dzielnicy Praga Południe oraz dziennikarzami z lokalnych
mediów podczas „Podwórkowego spotkania sąsiedzkiego na Targówku”;
Patronat medialny nad wystawą objął dziennik „Metro”. Pojawiły się dwie informacje
w ogólnopolskich wydaniach dziennika o rozpoczęciu i zakończeniu wystawy oraz 4 edycje
reklamy wystawy w regionalnych wydaniach (w analogicznych terminach kiedy w danych
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miastach pojawiała się wystawa): Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice. O wystawie
przygotowano także audycję, która została wyemitowana 5 sierpnia 2013 roku w Programie
Trzecim Polskiego Radia.
Informacje w mediach
 przygotowano audycję o działalności CAL w Programie Trzecim Polskiego Radia,
wyemitowaną 25 lutego 2013 r.
 31 października 2013 r. ukazał się dodatek promocyjno-informacyjny do
ogólnopolskiego wydania Gazety Wyborczej nt. zadania 3, nakład ok. 400 tys. egz.
 27 grudnia 2013 r. ukazał się dodatek promocyjno-informacyjny do ogólnopolskiego
wydania Gazety Wyborczej nt. zadania 4, nakład ok. 400 tys. egz.

Forum Empowerment
Stałe grono ekspertów (około 8 – 10 osób) reprezentujących poszczególne zadania
w projekcie: pracownicy merytoryczni – eksperci, współpracujący eksperci merytoryczni,
przedstawiciele MPiPS, CRZL. Poza stałym zespołem na seminaria zapraszani są
dodatkowo eksperci, naukowcy, praktycy z zakresu konkretnego, omawianego obszaru
tematycznego. W 2013 roku odbyły się 3 spotkania: 21 maja, 3 września, 2 grudnia.
Eksperckie seminaria problemowe służą także konfrontowaniu i uzgadnianiu propozycji
rozwiązań w zakresie standardów usług pomocy i integracji społecznej oraz szeroko
rozumianej tematyki usług społecznych. Stanowią platformę wymiany wiedzy, dorobku
merytorycznego poszczególnych zadań, propozycji rozwiązań systemowych w obszarze
usług społecznych. Spotkania wytyczają tematy kolejnych wydań kwartalnika think tank.
Kwartalnik Empowerment
Pismo powstało jako efekt prac podejmowanych przez Forum Empowerment. Na jego
łamach promowane są produkty i działania projektu, ale także integrowana jest wiedza
z projektu z innymi dobrymi doświadczeniami i praktykami, tworzącymi ważny dorobek idei
i rozwiązań w polityce społecznej.
Za przygotowanie pisma odpowiada Rada Programowa, a redaktorem naczelnym jest
dr hab., prof. WSP Mirosław Grewiński. Celem pisma jest popularyzacja nowych idei
i działań, które wypracowuje się w ośrodkach akademickich i think tankach oraz przy
realizacji projektów systemowych i konkursowych, czy też w instytucjach publicznych
i organizacjach pozarządowych, zajmujących się systemowo problematyką społeczną
i socjalną.
Pismo skierowane jest do służb społecznych różnorodnych instytucji i organizacji, do
decydentów, podmiotów centralnych i samorządowych zajmujących się polityką społeczną,
do teoretyków i praktyków wrażliwych na zagadnienia społeczne.
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W 2013 roku wydano trzy numery kwartalnika Empowerment o polityce aktywnej integracji:
 Nr 1/2013 poświęcony tematom modelu pomocy społecznej w Polsce w kontekście
nowych idei i potencjalnej reformy, empowermentu w kontekście genezy
i zagranicznych doświadczeń,
 Nr 2/2013 poświęcony przyszłości polityki społecznej i pracy socjalnej, analizom
doświadczeń europejskich, empowermentem w kontekście reorganizacji systemu
pomocy i integracji społecznej, problem bezdomności,
 Nr 3/2013 poświęcony problematyce usług społecznych i socjalnych, ich standaryzacji,
przykładom z Polski i Niemiec, podstaw aksjonolicznych oraz argumentów za ich
rozwojem.
W celu szerszej promocji opracowano broszurę, która dodatkowo była przygotowana dla
osób słabowidzących.
Kwartalnik promowany był na szeregu spotkań m.in.:
 Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej w Szczecinie,
 konferencji pt. Rola pracownika socjalnego we współczesnym świecie organizowanym
przez Obserwatorium Integracji Społecznej w Zielonej Górze,
 XXIII Zjeździe Szkół Pracy Socjalnej w Gdańsku. 23-25.10.2013,
 V Zjeździe Pedagogów Społecznych w Jachrance.

3.4

Źródło finansowania

Projekt zainicjowany został przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet I Zatrudnienie i integracja
społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

3.5

Partnerzy projektu

Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL),
Partnerzy projektu to: Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS),
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie
(CENTRUM), Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej (FORUM),
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwo Pomocy im. św.
Brata Alberta, Stowarzyszenie Monar, Caritas Diecezji Kieleckiej, Związek Organizacji Sieć
Współpracy BARKA, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

3.6

Zespół projektu

Magdalena Ramos-Smul – główna specjalistka ds. wdrażania działania 3
Agnieszka Deja – specjalistka ds. mentoringu i ewaluacji procesu zmiany
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Julita Kanabus – specjalistka ds. administracyjno-finansowych (urlop
wychowawczy/zwolnienie lekarskie)
Anita Sochacka-Melon – p.o. specjalistki ds. administracyjno-finansowych
Monika Ropiak – specjalistka ds. organizacji spotkań i szkoleń (zwolnienie lekarskie/urlop
macierzyński
Aleksandra Dobrosielska – p.o. specjalistki ds. organizacji spotkań i szkoleń
WandaTulwin – księgowa
Radosław Wałkuski – koordynator Programu Aktywnych Społeczności/Specjalista ds.
promocji zadania 3
Kornelia Zagórska – specjalistka ds. współpracy międzynarodowej
Dorota Starzyńska – główny specjalista ds. promocji Zadania 6
Michał Świderski – specjalista ds. logistycznych promocji projektu
Stali eksperci
dr Bohdan Skrzypczak – kierownik LIS
Paweł Jordan – lider ds. edukacji
Barbara Bąbska – ekspert ds. animacji
Magdalena Popłońska-Kowalska – ekspert ds. polityki społecznej
prof. Maria Mendel – główny konsultant i opiekun naukowy
Inni kluczowi współpracownicy
Monika Makowiecka – redaktor newslettera
Marta Wieczorek – redaktor merytoryczny serii publikacji tłumaczonych
Hubert Gorczyca – filmowiec
prof. Mirosław Grewiński – redaktor naczelny kwartalnika Empowerment
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4) Akademia EKO-logicznego rozwoju
4.1

Okres realizacji

kwiecień 2012 – maj 2014

4.2

Cel projektu
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Projekt jest odpowiedzią na niską aktywność
społeczno-zawodową kobiet po pięćdziesiątym
roku życia. W jego ramach poszukiwane są
innowacyjne narzędzia wsparcia z wykorzystaniem
zagadnień ekologicznych do aktywizacji społecznozawodowej kobiet.

Założeniem projektu jest, by kobiety nauczyły się pracy metodą projektów i zrealizowały
własne miniprojekty społeczno-ekologiczne w formie stażu. Będzie to nowatorskie
rozwiązanie – kolejny, po przeszkoleniu i uzyskaniu wsparcia indywidualnego, krok do
znalezienia pracy. Dodatkowo kobiety uzyskają wsparcie brokera zawodowego, czyli osoby
łączącej role animatora społecznego i doradcy zawodowego.
W trakcie realizacji projektu opracowane zostaną:


Środowiskowy model aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet 50+;



Partnerstwo w ramach modelu współpracy: Laboratorium Aktywizacji SpołecznoZawodowej.



Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego;

4.3

Kluczowe działania w 2013 roku

Beneficjentami projektu jest 30 kobiet w wieku 50+ zamieszkujących tereny wiejskie.
Poprzez szkolenia, projekty społeczne, staże, wsparcie brokera zawodowego aż 17 spośród
nich otrzymało pracę.

ETAP TESTOWANIA PRODUKTÓWINNOWACYJNYCH
W 2013 roku kontynuowano działania związane z testowaniem każdego z trzech
opracowanych produktów. Za produkt pierwszy i drugi odpowiedzialne było stowarzyszenie
Eko-inicjatywa, za trzeci CAL.

1) Środowiskowy model wsparcia aktywności społecznej i zawodowej kobiet 50+
z terenów wiejskich
Produkt jest nową formą wsparcia niezatrudnionych kobiet z obszarów wiejskich. W modelu
tym społeczność lokalna potraktowana jest jako przestrzeń uczenia się. W opinii badanych
uczestniczek projektu Model Aktywizacji jest kompleksowym zestawem działań: szkoleń,
staży, projektów społecznych i środowiskowych, wsparcia brokera i psychologa, które łącznie
prowadzą do „aktywizacji uczestniczek projektu w ich środowisku życia i zawodowym".
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Szkolenia
W ramach modelu aktywizacji przeprowadzono 6 dwudniowych modułów szkoleniowych:
 Integracja grupy - Ekologia w moim życiu,
 Ja i moje potencjały,
 Kluczowe umiejętności interpersonalne,
 Działalność społeczna w środowisku lokalnym,
 ABC zarządzania projektem - planowanie własnego miniprojektu społecznego,
 Planowanie własnego projektu stażowego.
Staże
Zrealizowano staże dla 30 uczestniczek projektu. Odbyły się w: Warsztatach Terapii
Zajęciowej i Domach Opieki Społecznej (5 osób), przedszolach (6 osób), gastronomia (10
osób), piekarnie (3 osoby), handel (1 osoba), biura i administracja (3 osoby), obsługa
techniczna w przedsiębiorstwach (1 osoba), ośrodek kultury (1 osoba).
W dobór miejsc stażowych zaangażowano brokerów zawodowych. Podczas staży
beneficjentki zrealizowały własne projekty stażowe, w znaczniej większości nawiązujące do
wprowadzanego od 01.07 nowego systemu gospodarki odpadami. Projekty dotyczyły także
promocji zasad zdrowego żywienia czy organizacji ekologicznych dni w przedszkolu.
Zrealizowane własne projekty łamały utrwalone stereotypy stażystki jako darmowych rąk do
pracy, ponieważ pokazały, iż wszystkie kobiety mogą stanąć na czele zaplanowanej
i stworzonej przez siebie akcji kierując nią, mogą i potrafią ją promować i włączać do udziału
lokalne społeczności.
Zatrudnienie po stażach
Czternaście z uczestniczek projektu jeszcze w okresie testowania podjęło zatrudnienie
w miejscach pracy takich jak: kuchnie i restauracje (5 osób), przedszkola (2 osoby), domy
pomocy społecznej (3 osoby), biura (3 osoby), świetlice i ośrodki kultury (2 osoby) oraz
zaplecze techniczne (2 osoby); 3 osoby jeszcze odbywają staż, inne uczestniczki
sukcesywnie znajdują pracę.
2) Partnerstwo w ramach modelu Laboratorium Animacji Społeczno-Zawodowej
Głównym obszarem interwencji Laboratorium Animacji Społeczno-Zawodowej jest
organizowanie współpracy pomiędzy podmiotami rynku pracy. LASZ jest formą spotkania
ludzi i instytucji reprezentujących różne sektory, próby wypracowania partnerskiej sieci
podmiotów na rzecz aktywizacji zawodowej. Jest miejscem poszukiwania innowacyjnych

podejść dotyczących zagadnień szeroko rozumianej pracy i problemów społecznych z nią
powiązanych.
W 2013 roku zrealizowano 5 Laboratoriów Aktywizacji Społeczno- Zawodowej:
 22 marca - seminarium otwierające
 18-19 kwietnia - społeczne równoważenie rozwoju
 9 -10 maja - praca i jej społeczne znaczenie
 4-5 czerwca - grupa społecznościowa jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy
 3-4 wrzesień - podsumowanie i opracowanie tzw. Białej Księgi zawierającej
argumenty na rzecz wprowadzenia kompleksowego i komplementarnego wsparcia
społeczno-zawodowego osób pozostających bez zatrudnienia w najtrudniejszej
sytuacji.
W LASZ uczestniczyło przedstawiciele wielu grup odbiorców, lokalne władze, coachowie,
pracodawcy, kobiety 50+, przedstawiciele PUP, OPS i NGO. Punktem wyjścia innowacji
w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach produktu, jakim jest laboratorium
jest modyfikacja i kształtowanie postaw przedstawicieli instytucji pomocowych (uczestników
LASZ). Zdaniem ewaluatora, można mówić o wzmacnianiu pro aktywnej postawy wśród
osób uczestniczących w projekcie, instytucji oraz wzmacnianie postawy refleksyjnego
praktyka. Uczestnicy wysoko oceniali kompetencje organizatorów, moderatorów, zostały
stworzone rekomendacje i plany działań w stosunku do obszarów pracy i beneficjentów
poszczególnych instytucji.
3) Opracowanie profilu kompetencji w ramach zawodu brokera zawodowego
Praca brokerów zawodowych skoncentrowana została na trzech elementach: wsparciu przy
realizacji projektów w środowiskach lokalnych, doborze miejsc stażowych oraz
opracowywaniu projektów stażowych. Brokerzy zawodowi – użytkownicy produktu
testującego, zostali zrekrutowani spośród pracowników służb zatrudnienia i ośrodków
pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, znających lokalne uwarunkowania
rynku pracy.
Brokerzy wykorzystywali narzędzia opracowane dla wstępnej wersji produktu finalnego
np.: „Życiorys zawodowy osoby, którą mogłabym być”, „Dzienniczek moja indywidualna
ścieżka edukacyjno-zawodowa”. Zakładano pracę indywidualną z beneficjentką, ale w
niektórych przypadkach brokerzy realizowali zaplanowane spotkania (warsztaty/konsultacje)
z dwiema lub więcej uczestniczkami. W każdym przypadku system pracy z brokerem
stanowił wypadkową potrzeb i zasobów beneficjentek oraz sukcesów i trudności we
współpracy kobiet z przedstawicielami zespołu wspierającego (brokerami, trenerami,
psychologami) oraz innymi beneficjentkami.
Etap testowania zakończyła pozytywna opinia zespołu ds. przeglądu okresowego.
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ETAP OCENY RZECZYWISTYCH EFEKTÓW
Przeprowadzono badania oceniające rzeczywiste efekty kluczowego produktu
innowacyjnego, jakim jest Środowiskowy model wsparcia aktywności społecznej i zawodowej
kobiet 50+ z terenów wiejskich. Badania prowadził zespół w składzie: dr Dorota Jaworska,
dr Katarzyna Kmita-Zaniewska, Tomasz Kasprzak wraz z personelem merytorycznym
projektu. Efektem jest opracowany przez badaczy raport zawierający zarówno wnioski, jak
i rekomendacje. Równolegle prowadzono badania ewaluacyjne.

4.4

Źródło finansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
POKL 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

4.5

Partnerzy projektu

Stowarzyszenie Eko – lider projektu
CECH Rzemiosł Różnych w Kwidzynie – partner projektu
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie – partner projektu

4.6

Zespół projektu

Rafał Krenz – koordynator ds. opracowania i wdrażania produktu finalnego
Aleksandra Kaliszewska – specjalista ds. obsługi finansowej projektu

4.7

Kluczowi współpracownicy

Ewa Romanow
Ewa Jasińska
Jacek Gralczyk
dr Bohdan Skrzypczak
prof. Maria Mendel
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5) CAL – Pracownia Inspiracji
5.1

Okres realizacji

styczeń 2012 – wrzesień 2013 roku

5.2

Cel projektu
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa
i społeczna 16 osób (młodzież w wieku 15-20 lat)
nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na terenie toruńskiej dzielnicy
Wrzosy przez adaptację metody Centrum
Aktywności Lokalnej.

Zaplanowano, że dzięki realizacji projektu zwiększy się zaangażowanie młodzieży w sprawy
lokalne i wzrośnie umiejętność realizacji aktywnych działań w środowisku lokalnym
mieszkańców dzielnicy Wrzosy.
Na potrzeby uczestników projektu z dzielnicy Wrzosy utworzono Centrum Aktywności
Lokalnej, które miało na celu integrację społeczną połączoną z komponentem reintegracji
zawodowej zaczerpniętym z modelu niemieckiego.
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL odpowiada w projekcie za:
 realizację modułów edukacyjnych z metody CAL dla pracowników projektu;
 realizację programu edukacyjnego w ramach „Akademii Lidera”,
 Laboratorium Integracji – spotkania pracowników projektu wraz z przedstawicielami
lokalnych instytucji,
 współpracę ponadnarodową – kontakty z partnerem z Niemiec,
 wydanie publikacji.

5.3

Kluczowe działania w 2013 roku

Akademia Lidera
Dla młodzieży zorganizowano cykl warsztatów, których celem było
zaangażowanie
młodzieży w sprawy lokalnej społeczności i przygotowanie do działań w środowisku
lokalnym. Zrealizowano ostatnich 5 z 12 modułów dla 16 uczestników:
Jednocześnie zostały przeprowadzone 4 wydarzenia lokalne, które przygotowywała młodzież
dla dzielnicy Wrzosy. Projekt pozwolił młodzieży odkrywać talenty, swój potencjał,
wzmacniać to co najlepsze, kształtować nowe umiejętności – liderskie, komunikacyjne,
organizacyjne.
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Laboratorium Innowacji
W ramach laboratorium pracownicy projektu wraz z przedstawicielami lokalnych instytucji
(MOPR, szkoła, dzielnicowi, radny, ksiądz, itp.) wypracowują model aktywnej integracji
społecznej i zawodowej dla młodzieży.
Grupa Robocza spotyka się co drugi miesiąc. Podczas spotkań partnerzy prowadzili analizę
zasobów i potencjału dzielnicy pod względem zasobów ludzkich, instytucji, organizacji,
doświadczeń, tradycji i kanałów komunikacji.
Odbyły się 4 spotkania w Toruniu, w każdym udział wzięło ok. 15 osób.
Tematy spotkań:
 Rozpowszechnianie dobrych przykładów uruchomiania oddolnych inicjatyw sąsiedzkich
 Zasoby- jacy ludzie, jakie instytucje, miejsca, tradycje lokalne są istotą Wrzosów
 Niemiecki system kształcenia zawodowego - w poszukiwaniu wspólnych elementów.
Młodzież - kreatywne rozwiązania w praktyce ( spotkanie z uczestnictwem
przedstawicielki partnerskiej organizacji Z Niemiec- BBQ)
Podsumowując pracę w projekcie Grupa Robocza stwierdziła, że projekt pozwolił
uczestnikom na uzyskanie pewności siebie, umiejętności podejmowania decyzji,
odpowiedzialności za powierzone zadania, odkrycie w sobie talentów do tej pory nie
ujawnionych. Uczestnicy GR roboczej byli przekonani, że projekt był ważną szkołą dla
młodzieży i miał pozytywny wpływ na ich dalsze życie.
Seminaria:
W celu upowszechnienia rezultatów projektu zrealizowano5 seminariów, które odbyły się
w miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego:
 29 sierpnia i 13 września- w Toruniu,
 03 września- we Włocławku,
 05 września- w Brześciu Kujawskim,
 11 września- w Golubiu Dobrzyniu
Podczas seminariów realizatorzy projektu, animatorzy i partnerzy lokalni – uczestnicy Grupy
Roboczej podzielili się doświadczeniami i wnioskami, które pojawiły się podczas pracy
z młodzieżą. Prezentowali efekty, jakie przyniosła aktywność młodych ludzi pełniących rolę
liderów animujących wydarzenia społeczno-kulturalne w ramach stworzonego w dzielnicy
Wrzosy Centrum Aktywności Lokalnej. Został zaprezentowany proces aktywizacji zawodowej
uczestników oraz formy wsparcia.
W spotkaniach brali udział pracownicy instytucji pomocowych, szczebla samorządowego,
organizacji pozarządowych, animatorzy, streetworkerzy, nauczyciele, psychologowie,
terapeuci, pracowników socjalnych, doradcy zawodowi, dziennikarze, studenci, młodzież.
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Publikacja
Podczas seminariów upowszechniających uczestnicy otrzymali publikację „CAL –
Pracownia Inspiracji. Jak aktywizować młodzież”, która została wydana w ramach
projektu. W publikacji zebrano doświadczenia i refleksje wszystkich jego realizatorów.

5.4

Źródło finansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i współfinansowany jest z Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5.5

Partnerzy projektu

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne – lider projektu
Stowarzyszeniem BBQ BeruflicheBildung GmbH ze Stuttgartu – partner projektu

5.6

Zespół projektu

Lena Chotkiewicz – moderator edukacji
Aleksandra Kaliszewska – specjalista ds. rozliczeń finansowych projektu
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6) Projekt edukacyjny CAL w projekcie RozPRACUJ
to z biblioteką
6.1

Okres realizacji

wrzesień 2012 – październik 2013

6.2

Cel projektu

Projekt jest pilotażowym przedsięwzięciem, dzięki
któremu bibliotekarze otrzymają profesjonalne
wsparcie szkoleniowe i narzędziowe w zakresie
pomocy mieszkańcom pozostającym bez pracy
lub chcącym ją zmienić.
Bibliotekarze dowiedzą się m.in., co w życiu zawodowym, oprócz zarobków, daje
satysfakcję, kto do jakiej pracy ma predyspozycje, gdzie szukać informacji o profilach
pracowników. Nauczą się, jak obsługiwać specjalne narzędzie internetowe, ułatwiające
mieszkańcom ocenę własnego potencjału zawodowego. Przygotują również plan działań
biblioteki w tym zakresie, nawiążą/pogłębią współpracę z lokalnymi instytucjami rynku pracy
oraz zrealizują część ww. działań dzięki środkom finansowym i sprzętowi komputerowemu
otrzymanym w ramach projektu.
Łącznie w „RozPRACUJ to z biblioteką” udział bierze 37 bibliotek gminnych (wraz z ich
45 filiami) z trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.
Projekt bazuje na doświadczeniach i metodologii Programu Rozwoju Bibliotek i jest jego
ukierunkowanym rozszerzeniem, mającym na celu wypracowanie i przetestowanie
metodologii wspierania bibliotekarzy w oferowaniu usług osobom dorosłym poszukującym
pracy lub rozważającym jej zmianę bądź przekwalifikowanie się.
W “RozPRACUJ to z biblioteką” CAL odpowiadał za przeprowadzenie warsztatów
planowania rozwoju biblioteki. Dodatkowo CAL był odpowiedzialny za udzielenie wsparcia
bibliotekarzom przy zawiązywaniu lokalnych partnerstw.

6.3

Kluczowe działania w 2013 roku

Początek roku był okresem finalizacji przygotowań merytorycznych oraz logistycznych
do warsztatów planowania rozwoju biblioteki.
Warsztaty planowania rozwoju biblioteki:
Warsztaty planowania rozwoju biblioteki realizowane były od stycznia do czerwca 2013 r.
10 grup szkoleniowych przeszło cykl pięciu dwudniowych modułów szkoleniowych:
I.
Biblioteka – miejsce społeczne,
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II.
III.
IV.
V.

Biblioteka – miejsce lokalnych zasobów,
Biblioteka – miejsce edukacji i animacji,
Biblioteka – miejsce współpracy i komunikacji,
Biblioteka – miejsce z potencjałem rozwoju.

Łącznie w szkoleniach tych udział wzięły 183 osoby z 37 bibliotek i ich filii.
Materiały wypracowane w czasie warsztatów i pomiędzy kolejnymi modułami stanowiły
elementy opracowanych przez biblioteki planów rozwoju. Uczestnicy systematycznie
uzupełniali formatkę w Wirtualnym Segregatorze.
Warsztaty planowania rozwoju biblioteki są jednym z istotniejszych elementów w procesie
zmiany postaw uczestników projektu RozPRACUJ to z biblioteką. Dzięki nim uczestnicy
zostali „uzbrojeni” w wiedzę i umiejętności niezbędne w swojej pracy, ale także w realizacji
kolejnych komponentów projektu. Jednym z najwyżej cenionych aspektów szkoleń jest
możliwość nawiązania relacji z innymi bibliotekarzami i wymiana doświadczeń. Warto
podkreslić, że dla większości uczestników były to pierwsze spotkania/szkolenia prowadzone
metodą warsztatową, w jakich mogli wziąć udział.
Zgodnie z założeniami projektu, na I module, w każdej grupie pojawił się przedstawiciel
jednej z 4 bibliotek (Piekoszów, Łapy, Dynów i Krotoszyn), który podzielił się wiedzą
i doświadczeniem w zakresie wspierania mieszkańców w poruszaniu się po rynku pracy.
Od drugiego do piątego modułu do grupy uczestników dołączyli sojusznicy bibliotek –
partnerzy społeczni, natomiast w piątym module dodatkowo wzięli udział przedstawiciele
lokalnych samorządów.
Wsparcie Animatora przy zawiązywaniu partnerstw lokalnych
16 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Animatorów dotyczące wsparcia
bibliotek przy nawiązywaniu lokalnej współpracy, która może przyjąć formę lokalnego
partnerstwa. Podczas spotkania zweryfikowano regulamin i standardy wsparcia oraz
przeprowadzono zajęcia warsztatowe pn. Partnerstwo lokalne zorientowane na rynek pracy
oraz Jak otworzyć biblioteki na współpracę z nowymi partnerami. Pracowano nad słownikiem
korzyści wynikających ze współpracy dla potencjalnych partnerów bibliotek oraz omówiono
wnioski wypracowane podczas Śródokresowego Spotkania Monitorującego w PRB II.
Po spotkaniu specjalistka ds. partnerstw – Beata Pawłowicz opracowała ostateczną wersję
regulaminu i standardów wsparcia z uwzględnieniem specyfiki inicjowania partnerstw
w projekcie RozPRACUJ to z biblioteką, które zostały przesłane do bibliotek.
Każda z 30 bibliotek otrzymała wsparcie animatora przy zawiązywaniu partnerstw
lokalnych w wymiarze, co najmniej, 16 godzin. Po spotkaniach animatorzy wspólnie
z zespołem biblioteki dokonywali ich ewaluacji i wypracowywali rekomendacje dotyczące
dalszej współpracy partnerskiej.
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Każda z bibliotek zorganizowała dwa spotkania partnerskie (łączna liczba spotkań
udokumentowana refleksjami animatorek – 74). Frekwencja na spotkaniach była zróżnicowana –
od 5 do ponad 20 osób. W pierwszych spotkaniach partnerskich wzięło łącznie udział
388 osób, natomiast w drugich – 367. Ilość partnerów to przedział między 3 (w tym
biblioteka) do 13 instytucji (Zwoleń).
Kluczowym elementem było w tym przypadku wsparcie trenerów/animatorów przy
zawiązywaniu lokalnych partnerstw. Z refleksji animatorów wynika, że przeprowadzenie
dwóch spotkań partnerskich było niejako „zmuszeniem” bibliotekarzy do praktycznego
zastosowania wiedzy otrzymanej podczas szkoleń, bardzo ważnym – choć często budzącym
sporo obaw – krokiem w kierunku rzeczywistej partnerskiej współpracy w lokalnym
środowisku. Trenerzy/animatorzy wysoko ocenili możliwość towarzyszenia bibliotekom w ich
działaniach w środowisku, podkreślając, że 16 godzin dawało możliwość jedynie zainicjowania
współpracy.

6.4

Źródło finansowania

Projekt „RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest
wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open SocietyFoundations).
Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

6.5

Partnerzy projektu

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) – realizator całego Programu,
zleceniodawca dla CAL.
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) – prowadzenie blended-learningu
w ramach warsztatów planowania rozwoju biblioteki, szkoleń z doradztwa zawodowego oraz
konkursu grantowego

6.6

Zespół projektu

Bogna Włodarczyk – koordynatorka projektu do 30.04.2013 r.
Aleksandra Kaliszewska – koordynatorka projektu od 01.05.2013 r.
Lidia Skassa – asystentka ds. organizacyjnych
Kluczowi współpracujący
Opiekunki regionalne: Katarzyna Kozłowska i Małgorzata Rudnicka (do 30.04.2013), Ewelina
Pawlik (od 01.05.2013)
Trenerki:
Sylwia Borowczyk, Ewa Jasińska, Katarzyna Łotowska, Małgorzata
Łuszkiewicz, Barbara Szczerbińska, Joanna Wcisło
Animatorki: Anna Furmańska, Anna Miodyńska, Anna Pawłowska, Barbara Szczerbińska
Beata Pawłowicz, Ewa Chromniak, Ewa Jasińska, Jolanta Woźnicka,
Katarzyna Kozłowska, Katarzyna Łotowska, Małgorzata Łuszkiewicz, Marta
Henzler, Sylwia Borowczyk
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7) Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego
7.1

Okres realizacji

listopad 2012 – kwiecień 2015 r.

7.2

Cel projektu

Projekt realizuje wsparcie skierowane do podmiotów ekonomii społecznej z terenu
Mazowsza Płockiego (Miasto Płock, powiat płocki, powiat sierpecki i powiat gostyniński).
Głównym jego celem jest wsparcie i rozwój sektora ekonomii społecznej Subregionu
Płockiego w zakresie kreowania nowych usług społecznych poprzez utworzenie Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej i prowadzenie jego kompleksowej działalności. Ważnym
elementem jest budowanie partnerstw, wspieranie istniejących Podmiotów Ekonomii
Społecznej oraz inkubowanie nowych inicjatyw lokalnych. Celem projektu jest także
Intensyfikacja trójsektorowej współpracy na rzecz rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w Subregionie Mazowsza Płockiego oraz wzrost wiedzy i umiejętności rozwoju
i samoorganizacji w obszarze Ekonomii Społecznej osób z Subregionu Płockiego
nieaktywnych zawodowo i wykluczonych społecznie.
W ramach projektu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jako partner projektu
odpowiada za realizację:
 studium Budowania Partnerstw Lokalnych;
 animację w powiecie gostynińskim;
 Laboratorium Animacji Społecznej.

7.3

Kluczowe działania w 2013 roku

Studium budowania partnerstw lokalnych to:
 kształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia, inicjowania grup i relacji
w społeczności lokalnej,
 nabycie podstawowej wiedzy z zakresu partnerstwa: cechy, formy, etapy,
 uświadomienie osiągania większej skuteczności poprzez wspólne działanie,
 nabycie umiejętności z zakresu rozpoznawania środowiska lokalnego,
 nabycie umiejętności łączenia potencjałów celem rozwoju społeczności lokalnej
i rozwiązywania lokalnych problemów.
Dwudniowe, wyjazdowe spotkania mają charakter warsztatu, z wykorzystaniem
interaktywnych form pracy angażujących uczestników do aktywnego udziału. Uczestnicy
mogą pracować nad metodami budowania partnerstw lokalnych, zwiększyć lub nabyć nowe
umiejętności w zakresie tworzenia, inicjowania grup i relacji w społeczności lokalnej.
Uczestnikami spotkań są przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych z terenu
powiatu gostynińskiego, sierpeckiego, płockiego i miasta Płocka.
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Zaplanowane bloki tematyczne w ramach Studium Budowania Partnerstw Lokalnych na rok
2013, zrealizowano w ramach następujących spotkań:
I. Od animacji do partnerstwa:
14-15 czerwca 2013 r.- dla powiatu gostynińskiego, Joanna Augustowska
28-29 czerwca 2013 r. - dla miasta Płocka, Zbigniew Mieruński
5-6 lipca 2013 r. dla powiatu płockiego, Joanna Augustowska
9-10 lipca 2013 r. - dla powiatu sierpeckiego, Monika Makowiecka
II. Od partycypacji do partnerstwa
17-18 lipca 2013 r. dla miasta Płocka, Jacek Gralczyk
25-26 lipca 2013 r.- dla powiatu gostynińskiego, Zbigniew Mieruński
8-9 sierpnia 2013 r. - dla powiatu sierpeckiego, Jacek Gralczyk
27-28 sierpnia 2013 r. - dla powiatu płockiego, Monika Makowiecka
III. Od edukacji do partnerstwa
5-6 września 2013 r. dla powiatu sierpeckiego, Joanna Augustowska
10-11 września 2013 r. dla powiatu gostynińskiego, Monika Makowiecka
18 - 19 września 2013 r.- dla powiatu płockiego, Jacek Gralczyk
26-27 września 2013 r. - dla miasta Płocka, Zbigniew Mieruński
IV. Od ekonomii społecznej do partnerstwa
10-11 października 2013 r- dla powiatu gostynińskiego, Jacek Gralczyk
14-15 października 2013 r.- dla powiatu sierpeckiego, Zbigniew Mieruński
7-8 listopada 2013 r. – dla miasta Płocka, Monika Makowiecka
29-30 listopada 2013 r. – dla powiatu płockiego, Joanna Augustowska
Animacja w powiecie gostynińskim
Celem animacji prowadzonej przez animatorkę - Joannę Augustowską w powiecie
gostynińskim jest
budowanie sieci współpracy na rzecz rozwoju sektora Ekonomii
Społecznej, w tym szczególnie:
 współpraca i aktywizacja społeczności lokalnych;
 rozeznawania sytuacji i potrzeb środowisk lokalnych;
 wspieranie i dążenie do przywrócenia wzajemnie korzystnych interakcji
w środowiskach lokalnych;
 organizowanie i prowadzenie spotkań animacyjnych;
 organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach
w szczególności o charakterze integracyjnym;
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Animacja ma charakter dynamiczny i ciągły z rezultatem często odłożonym w czasie, dlatego
najważniejsze jest tworzenie sieci kontaktów, rozwój komunikacji między grupami,
środowiskami i głównymi aktorami życia społecznego.
Praca animacyjna polegała na wyszukiwaniu liderów i organizacji, łączeniu środowisk
z całym spektrum potencjałów, możliwości i interesów, tak aby wypracować wspólną drogę
rozwoju społeczności lokalnych.
Laboratorium Animacji Społecznej
W 2013 roku odbyły się 3 spotkania Laboratorium Animacji Społeczne. W każdym spotkaniu
udział brali przedstawiciele Instytucji Otoczenia Sektora Ekonomii Społecznej –
samorządowych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych. Uczestnicy
Laboratorium mają możliwość wymiany doświadczeń, refleksji, bezpośredniej rozmowy,
uczenia się nawzajem społecznie odpowiedzialnego podejścia, diagnozy, wspólnego
wypracowania rozwiązań w wymiarze lokalnym.
22 maja 2013 r.– laboratorium dla m. Płocka., udział wzięło 20 osób
11-12 lipca 2013 r. – laboratorium dla powiatu gostynińskiego, udział wzięły 22 osoby.
9 października 2013 r. – laboratorium dla powiatu sierpeckiego, udział wzięło 15 osób.
Inne działania
22 listopada 2013 konferencja pt. „Znaczenie Ekonomii Społecznej w Polityce
Zatrudnienia” – w Cekanowie k/Płocka
Celem konferencji było zwiększenie wiedzy osób z subregionu Mazowsza Płockiego
w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz
roli ekonomii społecznej w polityce zatrudnienia.
Program konferencji przewidywał przedstawienie „dobrych praktyk”, zaproszeni prelegenci
przedstawili działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego oraz
Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” – partnerstwo
wielosektorowe. Eksperci z zakresu polityki zatrudnienia przedstawili reformę publicznych
form zatrudnienia oraz założenia ekonomii społecznej w kontekście nowej polityki pracy.
Wśród tematów konferencji znalazły się także opisy doświadczeń w zakresie – animacja
a zatrudnienie. Na zakończenie przedstawiono dwa nowe modele: środowiskowy model
zatrudnienia 50+ oraz targi pracy i edukacji – model wychodzenia z bezrobocia na terenach
wiejskich.

7.4

Źródło finansowania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie
7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie
7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej
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7.5

Partnerzy projektu

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego
Partnerami: Miasto Płock, Powiat Sierpecki

7.6

Zespół projektu

Rafał Krenz – ekspert projektu
Katarzyna Sobiecka – asystentka kierownika projektu
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V.

PROJEKTY ZAGRANICZNE
1) Współpraca z European Community Development Network
(EuCDN)
1.1

Okres realizacji

wrzesień 2012 – luty 2014

1.2

Cel projektu

Celem projektu było stworzenie wspólnych ram dla rozwoju społeczności lokalnych
(community development). Kluczowym elementem było zdefiniowanie tego pojęcia,
wyjaśnienie jego celu, metod, jakimi posługują się praktycy, by osiągnąć zamierzone cele,
narzędzi wspierania zaangażowania i mobilizowania społeczności oraz głównych wyników
ich pracy.
Wspólne ramy dla rozwoju społeczności widoczne na płaszczyźnie europejskiej (A Common
Framework for Community Development in Europe) są budowane poprzez współpracę
organizacji rozwoju społeczności lokalnych pochodzących z 10 różnych krajów Europy,
zapewniając tym samym odniesienie do różnych organizacji, krajów, kontekstów, uznając
różnice związane z odmiennymi zasadami prawodawstwa i realizacji polityki, ale uznając
podstawowe podobieństwa, wartości i zasady.

1.3

Kluczowe działania w 2013 roku

Warsztat narodowy odbył się 22 lutego w Warszawie. Celem spotkania była dyskusja,
analizy i syntezy najważniejszych aspektów pracy ze społecznościami lokalnymi w
poszczególnych krajach. W spotkaniu udział wzięło 45 osób, przedstawicieli instytucji i
organizacji zajmujących się na co dzień rozwojem społeczności lokalnych. Spotkanie
prowadził Paweł Jordan. Efekty spotkania zostały zebrane w raport, który następnie został
przedstawiony partnerom projektu.
Kolejnym elementem pracy w projekcie było spotkanie robocze w Bukareszcie (04.2013),
na którym omawiano i uwspólniano krajowe definicje rozwoju społeczności lokalnej,
dyskutowano różne punkty widzenia na pracę ze społecznością, wymieniano się praktyką
środowiskową. W spotkaniu udział wzięło 10 osób.
Następnie odbyło się seminarium upowszechniające w Brukseli w listopadzie, na którym
pokazano przykłady pracy ze społecznościami (również z Polski) oraz zaprezentowano
pierwszą wspólną wersję Założeń rozwoju społeczności lokalnych w Europie (A Common
Framework for Community Development in Europe). W spotkaniu udział wzięło 10 osób.
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1.4

Źródło finansowania

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu “Europe for Citizens”
(Europa dla Obywateli)

1.5

Partnerzy projektu

Foundation Desenvolupamentcomunitari – Hiszpania
CESAM – Szwecja
SamenlevingsopbouwVlaanderenvzw – Belgia
HACD – Hungarian Association for Community Development – Węgry
AGORA CE – Czechy
Scottish Community Development Centre – Szkocja
Community Workers’ Co-operative Irlandia
C.E.G.A. – Creating Effective Grassroots Alternatives” Foundation – Bulgaria
PACT Foundation – Rumunia
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL – Polska

1.6

Zespół projektu

Paweł Jordan
Lena Chotkiewicz

87

2) Sharing learning in communities – Grundtvig project
2.1

Okres realizacji

sierpień 2012 – czerwiec 2014

2.2

Cel projektu
88
SLIC jest projektem partnerskim. W zespole projektu jest 9 krajów:
lider – Wielka Brytania oraz Polska, Niemcy, Finlandia, Włochy,
Słowenia, Węgry, Cypr i Grecja. Projekt daje szansę edukatorom
dzielić się doświadczeniami oraz innowacyjnymi pomysłami.

Dotyczy wymiany doświadczeń w dziedzinie kształcenia pozaformalnego oraz nieformalnego
w społecznościach, które są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne oraz mają
ograniczoną możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowo-rozwojowych poza
systemem edukacji formalnej z racji wieku, czy innych form dyskryminacji społecznej.
Projekt SLIC zakłada także angażowanie grup i osób w różnym wieku, na różnych
poziomach wiedzy, celem budowania bardziej trwałego społeczeństwa obywatelskiego.
Upowszechnieniu projektu mają służyć specjalnie przygotowane newslettery dotyczące
różnych sposobów edukowania i uczenia w społecznościach, a także wspólny dokument,
który będzie dotyczył wizji społeczeństwa uczącego się oraz edukacji w zmieniającej się
i zagrożonej kryzysem Europie (sharingpositionpaper).
www.slicproject.wordpress.com
facebook: SharingLearningInCommunities

2.3

Kluczowe działania w 2013 roku

W ramach projektu realizowanych jest szereg działań mających na celu wymianę i zebranie
różnorodnych doświadczeń poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie. Materiały
te są zbierane w tzw. sharingpositionpaper oraz w formie newslettera.
W 2013 roku:
 przygotowano materiał dotyczący naszej wizji społeczeństwa uczącego się oraz
filozofii edukacji pozaformalnej czyli tzw. edukacji zaangażowanej,
 przygotowano Newsletter nr 1 opisujący naszą organizację (CAL),
 przygotowano Newsletternr 2 opisujący dobre praktyki CAL w pracy z lokalnymi
liderami w sąsiedztwach,
 przygotowano Newsletter nr 3 „Learner’s corner”, na który składają się wywiady ze
słuchaczami kursów u każdego z partnerów nt. ich roli jako uczestników w procesie
uczenia.

Wsparciem w upowszechnianiu wyników wspólnej pracy partnerów są ambasadorzy –
10 przedstawicieli z każdego kraju. W Polsce rolę ambasadorów pełnią zarówno
przedstawiciele Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej jako edukatorzy
oraz przedstawiciele inicjatyw sąsiedzkich jako uczestnicy procesu edukacji.
Ważnym elementem są wspólne spotkania partnerskie. W 2013 roku odbyły się 3 spotkania:
Spotkanie partnerskie w Grecji – 26-27 marca 2013 r., Kilkis
W wizycie uczestniczyli wszyscy partnerzy (18 osób), w tym dwoje pracowników CAL.
Podczas spotkania ustalano szczegóły realizacji projektu (strona www, logo, podział zadań
między partnerami). Ważnym elementem było dzielenie się między partnerami poprzez opisy
ciekawych projektów różnymi sposobami uczenia i pracy ze społecznością. Materiały
z dyskusji były podstawą do tworzenia tzw. perspectivepapers. W czasie wizyty odwiedziliśmy
centrum kształcenia zawodowego oraz miejscowy dom kultury, który prowadzi działania
edukacyjne dla młodzieży.
Spotkanie partnerskie na Węgrzech – 22-23 maja 2013, Budapeszt
W wizycie uczestniczyły 22 osoby, w tym 3 osoby z CAL – dwie pracowniczki, jedna –
ambasadorka z Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. H. Radlińskiej. Pierwszy dzień upłynął
pod hasłem dobrej praktyki i zrozumienia, czym jest community development learning
w rozumieniu węgierskiego partnera. Zaprezentowano ciekawy projekt dla społeczności
romskiej ”Romani Platini”. Partnerzy przygotowali szkic do pierwszego tzw. Sharing
positionpaper (dawneperspectivepapers). Zostały zaprezentowane materiały upowszechniające.
Ustalono terminarz kolejnym spotkań oraz plany dalszych działań w projekcie.
Spotkanie partnerskie w Finlandii – 8-9 październik 2013, Seinäjoki
Przedstawiciele organizacji goszczącej – Uniwersytetu Nauk Stosowanych – pokazali
uczestnikom, jak edukacja oraz praca na rzecz rozwoju społeczności lokalnej rozumiana jest
w miejscowości Sejnajoki. Podczas wizyty zaprezentowano kilka miejsc, w których
próbowano odpowiedzieć na pytania, w jakim stopniu takie społeczne miejsca przyczyniają
się do tego, że mieszkańcy nie chcą opuszczać Seinäjoki. Podczas wizyty odwiedzono m.in.
publiczne przedszkole (do 180 dzieci), główną bibliotekę w Seinäjoki oraz Świetlicę
Środowiskową dla osób niepełnosprawnych umysłowo i uzależnionych. Wszystkie te miejsce
pozwoliły uczestnikom spotkania poznać różnorodne metody edukacji pozaformalnej
i nieformalnej realizowane w tej finlandzkiej miejscowości.

2.4

Źródło finansowania

Program Uczenie się przez całe życie – Grundtvig

2.5

Partnerzy projektu

Eur.Adi.Po.Net – Włochy
Cyprus Youth Clubs Organisation – Cypr
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August HorschAkademie GmbH – Niemcy
Intergenerational Centre Celje – Słowenia
Seinojoki University of Applied Science – Finlandia
Civil College Foundation – Węgry
ESB – Anglia
EpimorfotikiKilkis – Grecja
CAL – Polska

2.6

Zespół projektu

Kornelia Zagórska
Lena Chotkiewicz
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3) BIBIOTEKI W GRUZJI
3.1

Okres realizacji

kwiecień – grudzień 2013

3.2

Cel projektu

Celem projektu była poprawa społecznego dobrobytu
mieszkańców w regionie zachodniej Gruzji – Gurii
i Imereti poprzez zwiększenie dostępu do nowoczesnych
usług informacyjnych i edukacyjnych. Unowocześnienie
lokalnych bibliotek miało pozwolić im skuteczniej
rozpoznawać i odpowiadać na potrzeby mieszkańców,
aby przyczynić się do poprawy sytuacji życiowej mieszkańców oraz aktywizacji społecznej
i zawodowej grup defaworyzowanych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
oraz dorosłych z terenów wiejskich.
Do udziału w projekcie zostało wybranych 15 bibliotek w dwóch regionach Zachodniej Gruzji.
W projekcie uczestniczyli zarówno przedstawiciele tych bibliotek, lokalni partnerzy, jak
i mieszkańcy poprzez realizację mini- projektów.

3.3

Kluczowe działania w 2013 roku

Sprzęt
Zakupiono, dostarczono, podłączono i skonfigurowano sprzęt komputerowy w 15 bibliotekach
uczestniczących w projekcie w dwóch regionach Zachodniej Gruzji. Dzięki temu biblioteki
mogły poszerzyć swoja ofertę. Znacznie zwiększyło to atrakcyjność biblioteki jako miejsca,
gdzie mieszkańcy mogą korzystać z dostępu do komputera i Internetu, poszerzać swoją
wiedzę, otrzymywać aktualną informację, integrować się i spotykać całymi rodzinami.
Szczególnie ten efekt dał się odczuć w małych miejscowościach w Gurii, gdzie w niektórych
bibliotekach komputer pojawił się po raz pierwszy w okresie ich funkcjonowania.
Szkolenia komputerowe:
Przeprowadzono trzydniowe szkolenia komputerowe dla bibliotekarzy (łącznie dla 42 osób)
w zakresie korzystania ze sprzętu IT. Podczas szkoleń bibliotekarze nauczyli się nie tylko
obsługiwać komputer, rzutnik, aparat fotograficzny, ale również przekazywać tę wiedzę
mieszkańcom, np. gdzie poszukiwać informacji, jak założyć konto poczty elektronicznej.
Cykl warsztatów planowania pracy biblioteki
Przeprowadzono cykl warsztatów, składający się z trzech trzydniowych spotkań na temat
planowania pracy biblioteki. W cyklu warsztatów wzięło udział 46 osób. W ramach
warsztatów bibliotekarze nabyli wiedzę w zakresie diagnozy potrzeb i zasobów środowiska
lokalnego, budowania partnerstwa, pracy z wolontariuszami, pracy projektem, promocji pracy
biblioteki. Pozwoliło to bibliotekarzom zmienić swoje podejście do pracy z mieszkańcami,
nauczyć się promować swoją ofertę nie tylko w zakresie czytelnictwa, ale również poprzez
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swoje działania przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych, takich jak brak
pracy, wykluczenie społeczne.
Miniprojekty
Miniprojekty zostały zrealizowane z inicjatywy bibliotek w 15 miejscowościach zachodniej
Gruzji. Łącznie w realizację miniprojektów zostało zaangażowanych ok. 650 osób.
W realizacji miniprojektów brały udział bardzo różne grupy społeczne – młodzież, dzieci,
samotne matki, osoby bezrobotne i niepełnosprawne, zaangażowani było ojcowie i całe
rodziny. Istotą realizowanych wydarzeń były ważne sprawy społeczne nurtujące
mieszkańców małych miejscowości zachodniej Gruzji: zdrowy styl życia, edukacja młodzieży,
poszukiwanie talentów, które można przekuć w profesję, pomoc osobom potrzebującym
i samotnym.
Forum internetowe Aktywne Biblioteki w Gruzji
Środowisko bibliotekarzy w zachodniej Gruzji mogło korzystać z utworzonego Forum
internetowego „Aktywne Biblioteki Gruzji” (www.georgia.cal.org.pl), które zaczęło być
platformą komunikacji i wymiany doświadczeń. Utworzona sieć wsparcia połączyła
poszczególne biblioteki, stała się przestrzenią i miejscem, gdzie mogły obserwować swoje
działania, wymieniać się pomysłami, inspirować się sukcesami. Uruchomienie Forum
Internetowego wzmocniło środowisko bibliotekarzy, podniosło ich samoocenę.
Z zapomnianych, niedoinwestowanych instytucji biblioteki uczestniczące w projekcie zaczęły
przemieniać się w aktywne podmioty środowiska lokalnego. Biblioteki zaczęły być dla
mieszkańców, jak również innych partnerów lokalnych ważnym miejscem, narzędziem
budowania tożsamości lokalnej, miejscem integracji społecznej i zawodowej na mapie
instytucji lokalnych, które przyczyniają się do rozwoju i pozytywnych zmian w środowisku.
Współpraca nawiązana w ramach projektu zaowocowała wspólnymi poszukiwaniami
możliwości dofinansowania kolejnych działań. Udało się pozyskać środki na przyjazd grupy
bibliotekarzy z Gruzji do Polski w 2014 roku.

3.4

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP

3.5

Partnerzy projektu

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – FRSI

3.6

Zespół projektu

Lena Chotkiewicz – koordynatorka projektu
Katarzyna Morawska – przedstawiciel partnera FRSI
Rita Tskakadze – przedstawicielka partnera gruzińskiego
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4) Partnerstwo w Sieci Active Inclusion
4.1

Cel projektu

Komisja Europejska przyznała w 2012 roku granty na założenie sieci tematycznych Drugiej
Generacji. Powstałe w ramach sieci „The ESF Learning Networks 2013–2014” będą
zajmować się wsparciem osób wykluczonych i grup marginalizowanych poprzez identyfikację
oraz weryfikację nowych środków i metod, które mogą pomóc rozwiązać ich problemy
integracji społecznej i zatrudnienia.
Sieć Active Inclusion stara się stworzyć nowe podejście do aktywnej integracji. Poprzez
połączenie organizacji pozarządowych i praktyków z całej Europy w ramach wspólnego
zarządzania i badania dotyczącego różnych i specyficznych potrzeb grup docelowych,
partnerzy chcą znaleźć skoordynowane i wspólne strategie integracji zamiast polegać na
pojedynczych interwencjach.
Wszystkie badania prowadzone w ramach projektu będą dostępne bezpłatnie na stronach
internetowych organizacji stowarzyszonych i partnerskich. Informacja będzie zawierać
wnioski z posiedzeń ekspertów, przeglądy systemowe i wzajemne oceny. Ustalenia te będą
włączone do raportów tematycznych, które będą dostępne w języku angielskim, włoskim
i niemieckim.
W 2013 roku CAL przystąpił do prac Sieci Active Inclusion jako organizacja stowarzyszona.
Odbyło się jedno spotkanie w Centrum Projektów Europejskich (w dn. 15.01.2013). Udział
w pracach Active Inclusion, która ma za zadanie wypracować standardy pracy na rzecz osób
wykluczonych. Eksperci włączą się w prace na rzecz tej sieci, bazując na doświadczeniach
wypracowanych w trakcie trwania Projektu 1.18.

4.2

Źródło finansowania

Grant przyznany ze środków Komisji Europejskiej

4.3

Partnerzy projektu

Lider: National Offender Management Service, Ministry of Justice on behalf of the ESF
Managing Authority – Wielka Brytania
ESF Flanders Managing Authority – Belgia
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Polska
Ministry of Employment and Social Security, ESF Managing Authority – Hiszpania
Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic, ESF Managing Authority –
Czechy
Federal Ministry of Labour and Social Affairs, ESF Managing Authority – Niemcy
Sweden ESF Council, ESF Managing Authority – Szwecja

4.4

Zespół projektu

Rafał Krenz – reprezentant CAL
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